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RESUMO 

 

A geração de resíduos do processo industrial vem aumentando com o passar do 
tempo, e essa busca cada vez maior por matéria prima vem retirando do meio 
ambiente os recursos, o que tem gerado um desiquilíbrio ambiental. Na área de 
gestão todo o processo precisa ser controlado e a busca de alternativas que tragam 
redução de custo ou formas de monitoramento do processo sempre são 
empregadas, com a finalidade de medir a eficiência. Medir é a forma mais segura de 
que o planejamento estratégico irá se realizar. Poucas empresas se preocupam com 
a realidade da geração do resíduo em seus processos produtivos, na maioria das 
vezes tratam com descaso, algo indesejável que não tem outra finalidade a não ser 
o descarte. Este trabalho apresenta um estudo de caso de uma empresa de 
confecção na cidade de Maringá-PR, especificamente no processo de corte do 
tecido jeans, abrangendo os departamentos de desenvolvimento, modelagem, 
pilotagem, risco, enfesto e corte. Teve por finalidade analisar a eficiência deste 
processo em relação à geração de resíduos. Foi descrito e mapeado todo o 
processo, bem como todos os equipamentos e software utilizados por esta empresa 
nesta área. Estudou-se a importância da utilização das informações geradas pelos 
seus fornecedores, como forma de melhoria de eficiência no seu processo interno, 
fazendo necessário o conhecimento de toda a cadeia têxtil e da confecção. Foi 
necessário o desenvolvimento de uma ferramenta, que pode ser aplicada a qualquer 
empresa de confecção, que detalha através das quantidades geradas de resíduos 
do tecido jeans por ordem de produção, toda a eficiência ou ineficiência do processo 
de corte. Por fim, levantou-se a forma de destinação dos resíduos de tecido jeans 
desta empresa atualmente e a possibilidade de outras formas de destinação destes 
resíduos com base no reuso, e em último caso, qual seria o custo desta destinação 
para um aterro sanitário. Os resultados demonstraram que os resíduos podem ser 
utlizados como forma de gerenciar a eficiência do processo produtivo das empresas 
em busca da melhoria contínua. A redução de custo apresentada, comprovou que 
através da melhor utilização da área útil do tecido jeans, a empresa pode 
economizar recursos e ainda diminuir a geração de resíduos.  

 
Palavras- Chaves: Gestão, Eficiência, Processo de Corte, Resíduos do Tecido 
Jeans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
The generation of waste from the industrial process has been increasing over time, 
and this increasing search for raw material has been withdrawing resources from the 
environment, which has generated environmental imbalance. In the management 
area the entire process needs to be controlled and the search for alternatives that 
bring cost reduction or process monitoring forms are always employed, in order to 
measure efficiency. Measuring is the safest way that strategic planning will take 
place. Few companies are concerned with the reality of the generation of waste in 
their production processes, most often dealing with neglect, something undesirable 
that has no other purpose than disposal. This paper presents a case study of a 
clothing company in the city of Maringá-PR, specifically in the jeans fabric cutting 
process, covering the development, modeling, piloting, risk, failure and cutting 
departments. Its purpose was to analyze the efficiency of this process in relation to 
the generation of waste. It described and mapped the entire process, as well as all 
the equipment and software used by this company in this area. The importance of 
using the information generated by its suppliers was studied as a way of improving 
efficiency in its internal process, making it necessary to know the entire textile and 
clothing chain. It was necessary to develop a tool, which can be applied to any 
manufacturing company, which details the generated quantities of waste of the jeans 
fabric in order of production, all the efficiency or inefficiency of the cutting process. 
Lastly, the way of disposing of this company's jeans waste was raised, and the 
possibility of other forms of disposal of these wastes based on reuse, and in the last 
case, the cost of this disposal to a landfill. The results showed that waste can be 
used as a way to manage the efficiency of the productive process of companies in 
search of continuous improvement. The reduction of cost presented, proved that 
through the best use of the useful area of the jeans fabric, the company can save 
resources and still reduce the generation of waste. 
 
Keywords: Management, Efficiency, Cutting Process, Textile Waste Jeans. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os processos produtivos da sociedade contemporânea levaram ao aumento 

significativo na geração de resíduos, isto porque quanto mais habitantes no planeta 

maior é o consumo de produtos e a geração de resíduos. A geração primária de 

resíduos é caracterizada pelo processo de sobrevivência e existência por si só do 

ser humano (OLIVEIRA et al., 2014).  

A geração secundária de resíduos, por sua vez, se caracteriza pela 

necessidade de consumo de produtos processados por indústrias, que em seus 

processos de manufatura acabam gerando uma grande quantidade de resíduos 

inerentes a processos. O fato é que sempre existirá um acúmulo destes resíduos, 

que precisam ser coletados, tratados e armazenados, a fim de não serem nocivos ao 

ser humano e ao meio ambiente (DEMIRBAS, 2011).   

O aumento na geração e acumulação de resíduos, do processo humano de 

existir e sobreviver, conhecidos como necessidades básicas, ou, do processo de 

transformação das indústrias, que atenderão outras necessidades que tragam 

satisfação pessoal ao ser humano, se observa que se torna necessário a busca por 

uma gestão consciente sobre a destinação destes resíduos (LEVIS, 2013).  

O problema é como conciliar a necessidade de recursos que as empresas 

precisam em seus processos de produção, com a geração de resíduos no uso 

destes recursos, uma vez que os recursos se tornam mais escassos e a produção 

dos resíduos se torna cada vez maior (GENG, 2007).  

Na indústria do vestuário, há uma grande geração de resíduos nos seus 

processos industriais, principalmente no processo de corte do tecido, o qual tem em 

média uma perda de aproximadamente 15% de área útil. Esta perda se deve 

conforme o uso de software de encaixe automático, podendo ser maior ainda sem o 

uso desta ferramenta (ZONATTI, 2016).  

Essa grande geração de resíduos de tecidos, que não podem ser reutilizados 

novamente nos processos fabris, bem como a sua correta destinação, vem 

despertando nas empresas e nos sindicatos deste setor, uma grande preocupação 

(ZONATTI, 2016). 
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Segundo um estudo do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI) no 

ano de 2012, fora produzidas no Brasil 349,8 milhões de peças jeans, consumindo 

aproximadamente 390 milhões de metros lineares de tecido para sua confecção. 

Deste total, 15% foram transformados em resíduos pelo processo de corte destas 

peças, ou seja, aproximadamente 58,5 milhões de metros. Considerando que um 

quilo de jeans tem em média aproximadamente 2,0 metros, seriam 29,25 milhões de 

quilos de resíduos gerados. 

Ainda com base na pesquisa do IEMI intitulada “Estudo do Mercado 

Potencial de Jeanswear no Brasil”, comparando dados de 2008 a 2012, este 

segmento apresentou um crescimento de 27% neste período em relação às peças 

produzidas, contando com 6,2 mil empresas produtoras, que representam 22,4% do 

total das confecções de vestuário em geral, empregando 319,5 mil trabalhadores, ou 

seja, 26,3% dos trabalhadores das indústrias do vestuário brasileiro. Apresentando a 

maior concentração nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste do País, com destaques 

para os estados do Paraná, Pernambuco e Ceará.  

A Lei 12.305 de 2010 torna obrigatória a elaboração de Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, sendo uma forte ferramenta jurídica de 

cobrança dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, onde o setor 

público nas esferas: Federal, Estadual e Municipal, bem como as empresas públicas 

e privadas ficam obrigadas a apresentarem planos gerenciadores para destinarem 

de maneira adequada e correta os resíduos produzidos (BRASIL, 2010). 

 No artigo 13 inciso I alínea f da Lei 12.305/2010, fica claro para as 

indústrias, quando prevê resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos 

e instalações industriais. Isso tem levado o setor público a tomar medidas em 

relação ao grande acúmulo da coleta de resíduos nas cidades, investindo em coletas 

seletivas e construção de aterros sanitários e impondo às indústrias a formulação de 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos como condição de liberação do alvará 

de funcionamento e também limites de geração de resíduos para coleta (BRASIL, 

2010). No caso de Maringá  - PR, a prefeitura definiu em seu plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos que somente serão coletados os resíduos nas 

indústrias desde que esses não ultrapassem a quantidade de 50 quilos diários 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, 2016). 
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) garante dentro da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), uma consciente visão da gestão dos 

resíduos sólidos produzidos e direcionados de forma adequada e correta, 

minimizando os impactos com relação à agressão ao meio ambiente de forma 

responsável (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014). Porém, O PGRS, ainda 

tem sido encarado não como uma forma de conscientização e sustentabilidade, 

mas, sim como uma forma de atender à legislação e representando um aumento de 

custo. Devido a essa visão destorcida da importância de seguir este plano 

apresentado, as empresas começam a enxergar que num futuro próximo este 

pensamento precisará ser refeito (MELO et al., 2009). 

Processos de gerenciamento de sustentabilidade pelas grandes empresas 

serão cada vez mais necessários e a conscientização de que o resíduo não é 

somente a parte descartável do processo, mas, sim um indicador de eficiência do 

processo produtivo, e que além de ser um resultado necessário na busca dos seus 

produtos, podem ser matéria-prima para outros produtos de outras empresas 

(SHIBAO et al., 2010). 

Para isso é necessário ter uma visão do tratamento destes resíduos, 

oportunidades de direcionamento e redução de quantidade gerada, bem como, 

melhorar a manipulação e armazenamento deste, promovendo a separação correta 

de materiais, evitando a contaminação com produtos perigosos e armazenando de 

forma que não molhe e nem suje. 

Atualmente na região de Maringá as indústrias do vestuário pagam cerca de 

R$ 0,40 por quilo de resíduo produzido, para uma empresa chamada Transresíduos. 

Esta empresa destina este material a um aterro sanitário. As maiores empresas têm 

direcionado somente os resíduos que não são de origem do processo de corte, 

estes ainda estão sendo destinados a empresas da região que utilizam como 

matéria - prima para seus produtos. Contudo, nos últimos anos esta coleta tem se 

tornado menos intensa, já as outras empresas menores precisam desembolsar para 

destinarem seus resíduos .  

Analisando a necessidade de diminuição da geração do resíduo do setor do 

vestuário, o estudo do processo de geração deste se torna de fundamental 

importância, pois, a eficiência do processo de corte garante além de uma menor 

quantidade de resíduos gerados uma maior lucratividade para empresa. Assim, a 
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empresa estará utilizando menos recursos para a produção de seus produtos. Ainda 

neste conceito de planejamento e execução de produção, se torna importante que a 

quantidade prevista de consumo do jeans para a confecção de uma peça, se torne 

real ao cortá-la, em função da melhor definição da área útil do tecido e assim 

permitirá a geração de menor quantidade de resíduos no seu processo de corte 

(TUBINO, 2007). 

Sendo assim, dentro dos princípios de reutilização e reciclagem, o desafio do 

presente trabalho é desenvolver técnicas para gerenciar o processo de corte na 

busca da eficiência, gerando assim menor quantidade de resíduos em seus 

processos e analisar possíveis alternativas para o aproveitamento de partes destes 

resíduos e qual a melhor forma de descarte da parte não reutilizável ou reciclável. 

 

1.1 Definição do Problema 
 

A eficiência dos processos produtivos aliada ao uso de novas tecnologias de 

automação vem colaborando com o aumento de produtividade das empresas e 

também com diminuição do desperdício de matéria-prima, garantindo assim uma 

melhor gestão e uma melhor rentabilidade do capital investido. 

A geração do resíduo industrial é consequente do processo produtivo de 

transformação da matéria-prima em produto acabado, podendo ocorrer em maior 

quantidade dentro de um processo, como é o caso do corte do jeans dentro da 

indústria do vestuário. 

Gerenciar este processo de maneira eficiente garantirá uma menor geração 

de resíduos através da melhor utilização da área útil do tecido, e proporcionará uma 

busca de métodos de reutilização e reciclagem, para destinar a menor quantidade 

possível de resíduos de jeans no meio ambiente. 

 

1.2 Motivação e Justificativa do Estudo 
 

A grande quantidade gerada de resíduos no processo de corte do jeans e a 

correta destinação destes resíduos caracterizam a motivação deste trabalho. Os 

resíduos industriais são um problema cumulativo, tendo em vista a crescente 

necessidade do aumento da produção em busca da satisfação das necessidades 

das pessoas.  
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O foco deste trabalho é o processo de corte de uma indústria do vestuário de 

calça jeans, situada na cidade de Maringá-PR. Os dados tratados aqui são de uma 

base verdadeira e foram colhidos através de um estudo de caso. 

Buscar métodos e ferramentas que possam diminuir a geração destes 

resíduos, bem como formas de reaproveitá-los em outros processos, quer seja pela 

reutilização ou reciclagem, proporcionando a ligação entre geradores de resíduos de 

jeans e possíveis utilizadores destes como matéria prima para seus produtos, 

permitirá destinar uma menor quantidade deste material a aterros sanitários. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

O principal objetivo desta pesquisa é desenvolver ou buscar soluções 

baseadas nas técnicas de reutilização e reciclagem, bem como, verificar todo o 

processo de corte da empresa, por meio de análise da eficiência, buscando a melhor 

utilização da área útil do tecido, para minimizar a geração de resíduos deste 

processo. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

a) Análise e interpretação de artigos e livros sobre a gestão de resíduos e 

técnicas desenvolvidas para o aproveitamento e destinação correta dos 

resíduos do processo de corte do jeans; 

b) Caracterização do processo de corte, previsão de consumo de tecido por 

peça, conhecimento do software de encaixe automático, processo de 

risco, enfesto e corte; 

c) Desenvolver uma ferramenta que permita verificar a eficiência do 

processo de corte por ordem de produção; 

d) Através do conhecimento do processo elencar possíveis falhas de 

informações ou de desempenho que levam a maior desperdício de jeans; 

e) Definir as possíveis formas de reutilização do resíduo de jeans, desde a 

possibilidade de reutilização como fibra na produção novamente de 

tecido, enchimento de acolchoados, estofados, e outras forma de reuso. 
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f) Pesquisar a existência de sites de busca, que gerem oportunidades de 

negócio entre geradores deste resíduo e empresas que usam estes 

resíduos como matéria prima. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O Processo de Produção 
 

O processo de produção pode ser entendido como o conjunto de atividades 

que levam à transformação de matérias-primas básicas em produtos finais. Ele 

acompanha o homem desde os primórdios, quando o mesmo ainda fazia polimentos 

de pedras a fim de transformá-los em utensílios domésticos (MESQUITA e 

CASTRO, 2008).  

Evoluindo com o passar do tempo, por desenvolverem técnicas de produção, 

alguns homens já começavam a se destacar em determinadas tarefas e destinavam 

sua produção de utensílios a atender algumas encomendas. Estes homens eram 

chamados de artesãos e produziam em pequenas quantidades. Esta foi uma das 

primeiras formas de produção organizada, com especificações de produto, definição 

de prazo de entrega e preço a ser cobrado pelo processo de produção (SLACK, 

2009). 

Com a Revolução Industrial e a invenção da máquina a vapor, foi possível o 

agrupamento de artesãos, que até então trabalhavam em casa, nas primeiras 

fabricas, possibilitando uma mudança no processo de fabricação dos produtos para 

que os mesmos fossem fabricados em série (SPRAKEL e SEVERIANO FILHO, 

2009). 

 Segundo Slack (2009), estas mudanças foram: 

 Padronização dos produtos; 

 Padronização dos processos de fabricação; 

 Treinamento da mão-de-obra; 

 Surgimento dos gerentes e supervisores; 

 Desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle da produção. 

 

Através dos estudos de Frederick Taylor, considerado o pai da Administração 

Científica, que buscou sempre a eficácia e a eficiência do processo produtivo, é que 

surgiram os primeiros conceitos de produtividade, ou seja, a busca incessante por 

melhores métodos de trabalho e processos de produção com o intuito de obter 

melhor produtividade e menores custos (MARTINS, 2005).  
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Para Martins (2005), a produtividade pode ser calculada através da análise da 

equação entre a razão das Saídas = Output, ou seja, à medida quantitativa do que 

foi produzido, como o valor das receitas provenientes da venda dos serviços ou 

produtos finais, com as Entradas = Input, ou seja, a medida quantitativa dos 

insumos, como a quantidade ou o valor das matérias-primas, mão-de-obra, energia 

elétrica e outros, conforme a                                     Eq. 1. 

 

Produtividade = Medida das saídas 

Medida das entradas                                    Eq. 1 
 

Em meados de 1910, Henry Ford criou a linha de montagem seriada, surgindo 

o conceito de produção em massa, caracterizada por grandes volumes de produtos 

padronizados, com baixíssima variação dos tipos de produtos finais (CHIAVENATO, 

2003). Com a produção em massa, houve também o aumento da produtividade e a 

qualidade dos produtos, além de produtos mais uniformes, em razão da 

padronização e da aplicação de técnicas de controle de qualidade. Em meados da 

década de 60, surgem novas técnicas produtivas, caracterizando conceito de 

produção enxuta, usando ferramentas como o Just-in-time, a engenharia simultânea, 

as células de produção, o benchmarking, dentre outros (NETZ, 2012). 

Ao longo desse processo de modernização da produção, houve o crescimento 

da figura do consumidor, onde a procura da satisfação deste tem levado as 

empresas a se atualizarem, buscando novas técnicas de produção que permitam 

trazerem melhores produtos e menores custos de produção (SLACK, 2009). 

A administração da produção é a atividade de gerenciar recursos destinados 

à produção e disponibilização de bens e serviços e dentro do processo produtivo, 

que está presente em qualquer organização. Seu principal objetivo é planejar e 

controlar para que tudo aconteça dentro daquilo que foi planejado, garantindo níveis 

satisfatórios de eficiência em qualidade, produtividade e lucratividade. Um sistema 

produtivo será eficiente quando conseguir sincronizar e alinhar os planejamentos 

estratégicos, táticos e operacionais, produzindo e vendendo os produtos solicitados 

dentro dos prazos de produção previstos (TUBINO, 2007).  

 

 



25 

 

2.2 Automação do Processo de Produção 
 

Com a criação do processo produtivo, fruto da Revolução Industrial, as 

indústrias passaram a produzir produtos em escala, e através da mecanização fez 

com que houvesse uma maior agilidade no processo e um menor esforço físico do 

homem no desempenho de sua atividade (COLLYER, 2015). Contudo, com o passar 

do tempo e desenvolvimento de novas ferramentas mecanizadas, muitos 

empregados perderam seus postos de trabalho. Mas, diante da crescente demanda, 

havia a necessidade de continuar a inovar, novos sistemas a vapor foram 

desenvolvidos, descoberta da eletricidade, invenção do telegrafo, telefone, 

computador e outros (SOARES e CAMARGO, 2010). 

A tecnologia se torna uma poderosa aliada para o desenvolvimento de novas 

técnicas de automação dos processos industriais, busca a padronização e o modo 

mais ágil e produtivo de executar atividades repetitivas, otimizando o processo 

produtivo da empresa e trazendo para os usuários maior disponibilidade de tempo 

para gerenciar os processos que estão sob seus cuidados (GROOVER, 2011).  

Abrangendo todas as frentes de uma organização, a automação de processos 

é um importante diferencial competitivo para uma empresa, pois, possibilita o 

planejamento, a execução e o monitoramento de todos os processos de negócio, 

mantendo-os alinhados e permitindo sua constante melhoria. A tecnologia é 

fundamental para a automação de processos, que é composta pela racionalização, 

otimização e automatização dos processos-chave de uma organização (REDIGOLO, 

2011). 

Para Black (1998), o conceito de automação é definido como a técnica de 

tornar um processo ou sistema automático e refere-se tanto a serviços executados 

como a produtos fabricados automaticamente e às tarefas de intercâmbio de 

informações. Já para Santos (1979), os conceitos de automatização e automação 

são diferenciados onde automatização está indissoluvelmente ligado à sugestão de 

movimento automático, repetitivo, mecânico, ou seja, um mecanismo de ação cega, 

sem correção.  

Redigolo (2011) afirma que a automação é um conjunto de técnicas através 

das quais se constroem sistemas ativos capazes de atuar com uma eficiência ótima 

pelo uso de informações recebidas do meio sobre o qual atuam. Com esse avanço 
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as máquinas assumiram níveis mais elevados de trabalho, diminuindo a ação 

humana e introduzindo vários níveis de classificação de automação.  

Black (1998) separa os níveis de automação conforme o grau de atributos 

realizados pela máquina. Quanto mais atributos humanos são realizados pela 

máquina, maior é o seu grau de automatismo. Sendo assim, o termo automação é 

expandido a novos campos de aplicação, tais como: tarefas de escritório para a 

gestão da contabilidade, dos estoques, do pessoal e das contas permitindo no que 

se refere às fábricas, um salto, principalmente nas indústrias de processo contínuo. 

Em 1960, foi criada a palavra automação que designa o ato de um 

equipamento mecânico ou eletrônico de controlar seu próprio funcionamento, porém, 

o que realmente faz com que a automação passe por um grande progresso foi os 

Controladores Lógico Programável (CLP’s). 

O controlador lógico programável (CLP) é um dispositivo digital que utiliza 

uma memória programável para armazenar instruções e executar funções 

especificas: energização/desenergização, temporização, contagem, 

sequenciamento, operações matemáticas e manipulação de dados, podendo 

automatizar uma grande quantidade de ações com precisão, confiabilidade, rapidez 

e pouco investimento. Informações de entrada são analisadas, decisões são 

tomadas, comandos são transmitidos, tudo concomitantemente com o desenrolar do 

processo (MORAES e CASTRUCCI, 2007). 

 

A automação se divide em três ramos principais:  

 

 Automação Industrial: A automação de uma máquina ou de um processo 

consiste em escolher dentre as várias tecnologias as que melhor se adaptam ao 

processo gerando o melhor custo/benefício, sendo dividida em três níveis:  

1- Nível de campo: elementos a controlar e de detecção (ex.: motores e         

sensores);  

2- Nível de Controle: elementos que vão controlar o processo (ex.: 

autómatos);  

3- Nível de Supervisão: programas de interface homem-máquina e aquisição 

de dados.  
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E pode ser dividida em três classes sob o ponto de vista produtivo: rígida, 

flexível e programável, que são aplicadas respectivamente a grandes, médios e 

pequenos lotes de fabricação.  

 Automação Comercial: Ocorre a otimização de processos comerciais, dentre 

eles, sistemas de controle de estoques, recibo e pagamento de contas, folhas de 

pagamentos, identificação de mercadorias por meio de código de barras ou por rádio 

frequência. 

 Automação Residencial: Aplicação de técnicas para a melhoria de conforto e 

segurança de residências, por exemplo: controle de acesso por biometria e portões 

eletrônicos, controle de luminosidade de ambientes, controle de umidade, 

temperatura e ar condicionado (CARVALHO et al., 2014). 

 

Um dos benefícios mais citados promovidos pela automação de processos é 

a redução de custos, mas a automação de processos acarreta otimização do ciclo 

de produção, identificando gargalos, pontos de ineficiência e desperdícios de 

recursos (FAIRON e PRADELLA, 2013). Além disto, permite o monitoramento e 

controle de resultados, tanto de forma segmentada quanto global, facilitando o 

gerenciamento do processo através de relatórios em tempo real de acordo com os 

mais diversos indicadores (GROOVER, 2011). 

Segundo Marques (2007), a automatização de processos é uma designação 

abrangente que visa sintetizar a capacidade de definir e otimizar os processos de 

negócio e em seguida executá-los.  

Percebem vastas vantagens em executar a automatização de processos, 

vendo que as mesmas são relativamente óbvias e começam a ter uma aceitação 

significativa na gestão das empresas. Primeiramente, implica em uma análise e 

representação precisa das tarefas executadas internamente, visando assim melhorar 

e aperfeiçoar as mesmas (CARVALHO et al., 2014). Constata-se  que  é evidente 

que a possibilidade de fazer executar várias partes do processo por sistemas 

informáticos amplia a sua eficácia e estrutura dos sistemas de informação, bem 

como permite quase como um subproduto obter um manancial enorme de 

indicadores extremamente úteis para a gestão. faz-se também  necessário uma boa 

renovação de máquinas e equipamentos, com novas tecnologias, constantemente 

no processo de produção, devido a melhorias nos produtos finais, menor desperdício 
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de matéria prima e diminuição do consumo de energia (FAIRON e PRADELLA, 

2013).  

 

2.3 Movimentação de Materiais no Processo de Produção 
 

 

A movimentação de materiais no processo de produção precisa ser feita de 

maneira detalhada e com a maior organização possível, levando em conta todos os 

fatores que possam influenciar no desempenho de eficiência deste processo. O 

objetivo é movimentar de modo eficiente e com a maior qualidade possível, grandes 

quantidades de mercadorias para dentro do depósito e também a movimentação 

deste material no processo industrial (BOWERSOX e CLOSS, 2001). 

Segundo Costa (2002), a movimentação consiste em: entradas, saídas e 

transferências basicamente, onde em cada etapa é essencial muita atenção, pois 

não pode haver avarias de produtos: 

Entrada: Baseia-se na chegada de insumos ao estoque da empresa, onde 

precisa ser conferido e analisado a qualidade. 

Saída: Quando há retirada do insumo em estoque por solicitação ou 

movimentação interna. 

Transferência: Quando há movimentação entre almoxarifados, porém é uma 

movimentação que gera débito e crédito nos controles de estoque, entretanto sem 

afetar a situação financeira final da empresa. 

Realizando as movimentações de forma correta, gera-se a possibilidade de 

redução de custos para a organização, podendo ser agregado como um auxílio na 

movimentação interna e externa a implantação de equipamentos mecânicos, que 

ajudam a desenvolver melhor as atividades.  

A movimentação de materiais trata do conjunto de processos para que se 

torne eficiente todo o fluxo do armazém, evitando ao máximo, movimentos 

desnecessários. Em outras palavras, é a organização lógica dos produtos e 

processos, a fim de agilizar e aumentar a produtividade, proporcionando a empresa 

um bom desempenho nos seus processos de produção (BOWERSOX e CLOSS, 

2001). 

De acordo com Viana (2002), o objetivo primordial do armazenamento é 

utilizar o espaço nas três dimensões, da maneira mais eficiente possível. As 
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instalações do armazém devem proporcionar a movimentação rápida e fácil de 

suprimentos desde o recebimento até a expedição, observando cuidados como 

definição adequada do layout, uma boa política de preservação de embalagens, 

identificação, arrumação e limpeza, bem como uma segurança adequada para o 

local.  

O planejamento de armazenagem deve visar ao aproveitamento das 

oportunidades de redução de custos e eliminação de esforços, proporcionando 

soluções mais adequadas ao fluxo de materiais e ao armazém, sendo a estocagem 

de curta ou longa duração. São dez as funções citadas por Moura (2005):  

1- Recebimento: todas as atividades inclusas na aceitação de materiais para 

serem estocados.  

2- Identificação e endereçamento para estoque: identifica o que é recebido e 

decide onde deve ser estocado.  

3- Envio para o estoque: movimentação de itens para estoque ou inspeção.  

4- Localização no estoque: onde os itens estão fisicamente localizados e 

estocados conforme características do material. Planejando um layout 

apropriado, os materiais podem estar estocados no chão, empilhados ou 

colocados em estruturas porta paletes.  

5- Separação de pedidos: função mais importante que também exige um 

planejamento quanto à separação de itens de pequeno e médio porte.  

6- Acumulação dos itens dos pedidos: todos os itens de um pedido devem 

ser mantidos juntos para a conferência final.  

7- Embalagem e expedição: embalar os pedidos para proteção dos 

materiais.  

8- Carregamento: consiste em colocar o pedido em uma área de espera 

para o carregamento.  

9- Expedição: embarque e entrega dos produtos no ponto onde será 

utilizado.  

10-  Registro das operações: com a finalidade de alimentar o sistema de 

informações que deve ser feito no início e no final das funções de 

armazenagem. 
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Dentro do processo produtivo, a movimentação de materiais se torna um 

fator de suma importância, pois fará toda a diferença no desempenho de eficiência 

do processo de produção. Quanto mais organizado for melhor será o processo e terá 

menores desperdícios em relação a descartes de insumos por falta de qualidade, 

bem como uma melhor destinação das embalagens descartadas em boas condições 

de conservação. 

 

2.4 A Cadeia Produtiva 
 

Uma vez que o processo de produção é a transformação da matéria-prima 

básica em produtos acabados, a cadeia produtiva é o elo de inter-relações entre 

vários sistemas industriais, permitindo a identificação do fluxo e da transformação 

dos insumos através dos setores diretamente envolvidos. Assim sendo,  o processo 

de transformação da fonte das matérias-primas até o consumidor final do produto 

desejado, forma uma linha sequencial de atividades industriais de transformações 

sucessivas desde o estado bruto até o produto final para o consumo (RECH, 2006). 

Neste sentindo, a cadeia produtiva pode envolver o alinhamento de processos 

ou conjuntos de processos, que tenham a finalidade de abastecer com insumos os 

processos de transformação e serem transformados em produtos, que podem ser 

para o consumidor final ou para serem processados novamente em outras unidades 

industriais (BRAGA, 2009). 

No conceito atual de logística integrada, a cadeia produtiva está enquadrada 

dentro da logística de abastecimento e se torna um diferencial competitivo para as 

indústrias. A integração de fornecedores de insumos que serão transformados 

dentro do processo produtivo é de fundamental importância, ter fornecedores que 

estão comprometidos com o atendimento do cliente final da cadeia. Isto ajudará na 

escolha de parceiros que priorizem qualidade, prazo de entrega e parceria em 

questão de manutenção de preços, bem como, na busca de integração de 

informações sobre utilização de seus produtos (INFANTE e SANTOS, 2007).  

Já em relação à logística interna, que prioriza a própria movimentação destes 

insumos dentro do processo produtivo da indústria, um layout bem planejado, 

ajudará numa melhor disposição de máquinas e pessoas. O objetivo é tornar a 

alimentação dos setores produtivos, com os insumos, mais rápida e eficiente, 
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possibilitando também um melhor escoamento dos produtos acabados para o setor 

de estocagem (AYRES, 2009). 

 

2.4.1 Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções 

 

A cadeia produtiva no segmento do vestuário é composta pela cadeia têxtil e 

pela cadeia da confecção, a cadeia têxtil se caracteriza pela transformação das 

fibras, naturais e sintéticas em tecidos e malhas que servirão de base para a cadeia 

da confecção que tem por objetivo transformar estes tecidos em roupas e acessórios 

da moda (GORINI e SIQUEIRA, 2002). 

São dois grandes segmentos da indústria brasileira, sendo a cadeia têxtil 

composta por indústrias de fiação, tecelagem e acabamento de fios e tecidos, 

caracterizado pelo alto investimento na busca de tecnologia e baixa utilização de 

mão de obra (GORINI e SIQUEIRA, 2002).  

Já a cadeia da confecção que consiste nos processos de criação, 

modelagem, pilotagem, corte, costura, lavanderia e acabamento, sendo na maioria 

das vezes, a etapa lavanderia uma operação terceirizada pelas indústrias do 

vestuário, devido ao alto investimento e as obrigações em relação ao meio 

ambiente, caracterizada pela alta utilização de mão de obra e baixos investimentos 

(GORINI e SIQUEIRA, 2002). 

Conforme o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) em 2007, 

a cadeia têxtil e de confecções tem sua origem desde o cultivo da matéria-prima, 

sendo esta transformada em fios. Em seguida é tecida nos teares e transformadas 

em tecidos, cortado em partes que serão juntadas pela costura, lavadas nas 

lavanderias e acabadas dando origem a produtos que atenderão as necessidades 

dos consumidores finais. 

 

2.4.2 Importância econômica 

 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 

(ABIT) divulgados em 2011, o setor da cadeia têxtil e de confecções é responsável 

por quase 5% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de transformação e por 

mais de 10% dos empregos gerados na atividade industrial, sendo o segundo maior 
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gerador de empregos da indústria de transformação, e sendo o primeiro a dar a 

oportunidade do primeiro emprego (ABIT, 2011).  

Em 2010 empregava 1,7 milhões de trabalhadores, sendo 75% de mão-de-

obra feminina (MDIC, 2012), representando 3,5% do PIB total brasileiro e com um 

volume de produção em 9,8 bilhões de peças. A história da indústria têxtil e de 

confecções no mundo, sempre foi marcada pela a grande geração de empregos e 

renda, o que fica bem caracterizado em países em desenvolvimento, razão pela qual 

costuma ser protegida (HAGUENAUER et al., 2001).  

Dados do IEMI de 2010 mostram que a cadeia têxtil e de confecções é 

formada por 30.335 indústrias, sendo 4.669 empresas no segmento têxtil e 25.666 

empresas no segmento de confecções, empregando 1,7 milhões de trabalhadores, 

sendo que 1,4 milhões estavam no segmento de confecções, representando 82% do 

total, comprovando assim a importância econômica da cadeia têxtil e de confecções 

na geração de empregos e renda. 

 

2.4.3 A produção do tecido Jeans 

 

Dentro da cadeia têxtil existe a produção do tecido jeans, originado pelo 

processo de produção do tecido plano e baseado na construção de dois fios, 

chamados de fio de trama no sentido horizontal em algodão cru e urdume no sentido 

vertical em algodão tingido. Apesar de usar o algodão como base 100% de sua 

constituição, há uma agregação de outros fios, que permitem uma melhor aparência 

e conforto do tecido. Também são usados  fios como o elastano que proporciona 

conforto, poliéster que proporciona em alguns casos melhor aparência e outros fios 

na busca de deixar o produto final mais leve, como o caso do liocel. 

Esses tecidos sempre terão pelo seu processo de produção a denominação 

índigo, por apresentarem uma alusão à planta indiana chamada índigos, que 

continha um corante em sua raiz de coloração azul usado para tingimento dos fios. 

Desta forma originando o DENIM ÍNDIGO BLUE, seu peso é indicado em 

Onças/jarda² (1 Oz/jd² = 33,91 g/m²), porém, o mercado da moda vem buscando 

índigos com menos peso e mais conforto ( FIGUEIREDO e CAVALCANTI, 2010). 

O corante índigo não tem muita afinidade com o algodão, por isso o 

tingimento fica apenas superficial nos fios de urdume, formando em cada fio um anel 
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azul e deixando o núcleo branco. Com isso a solidez do tecido é muito baixa ao 

atrito, onde o tecido sofre atrito perde a sua camada superficial de fibras e com isso 

perde a sua cor ( FIGUEIREDO e CAVALCANTI, 2010). 

Se o índigo tem esta característica do tingimento ser somente nos fios do 

urdume, a sarja também enquadrada com um jeans, porém de peso bem menor em 

relação ao índigo, apresenta uma construção transversal e têm os fios todos 

coloridos, possibilitando um aspecto uniforme na coloração final do tecido. 

 O tecido jeans, índigo e sarja, apresentam um consumo mundial acima de 3 

milhões de metros lineares por ano, sendo os principais consumidores os Estados 

Unidos, a Europa e o Japão, representando juntos mais de 65% do consumo 

mundial.   O Brasil é um dos principais produtores desse tipo de tecido do mundo, 

com uma capacidade instalada de produção acima de 600 milhões de metros 

lineares por ano (FIGUEIREDO e CAVALCANTI, 2010). 

Segundo Lopes (2013), o algodão representa 90% das fibras naturais 

utilizadas no processo de produção da cadeia têxtil, sendo à base de todo o 

processo de produção do jeans nacional. Segundo o Inteligência de Mercado 

Pesquisas de Mercado e Estudos de Indústrias (IEMI ) em 2014 foram consumidas 

752.908 toneladas de algodão na produção de tecidos planos, sendo que 259.753 

toneladas foram consumidas na produção de tecidos índigos e 161.122 toneladas 

consumidas na produção de tecidos sarjas, sendo assim, 420.875 toneladas de 

algodão foram consumidas no processo de fabricação do tecido jeans em 2014, 

representando 56% do algodão consumido no ano no processo de fabricação de 

tecidos planos. 

De acordo com a ABNT NBR 13484 – 2004 todos os rolos de tecidos jeans 

devem seguir normas especificas em relação à largura, peso, nuance, metragem e 

principalmente pontuação de defeitos: 

A variação máxima permitida na largura do tecido jeans é:  

• De ± 2,0% a partir do valor padrão (nominal) indicado na etiqueta, para os 

artigos 100% algodão.  

• De ± 3% a partir do valor padrão (nominal) indicado na etiqueta, para os 

artigos índigo com stretch.  

• De ± 5% a partir do valor padrão (nominal) indicado na etiqueta, para os 

artigos tintos/estampados com stretch. 
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O peso de cada artigo encontra se no catálogo em dados técnicos. 

• A variação máxima permitida para todos os artigos é de ± 5%. 

A classificação de nuances é realizada pelo sistema de “letras”. Esta 

classificação de nuances é orientativa, não sendo permitido mistura de rolos, mesmo 

com nuances iguais.  

A metragem especificada nas etiquetas dos rolos poderá conter um desvio de 

± 1%, podendo seguir o seguinte padrão de metragem: 

Padrão rolos de 130 metros:  

• As metragens variam de 110,0 a 139,99 metros. O rolo poderá ter no 

máximo 1 corte, sendo a menor peça acima de 20 metros.  

• Rolos acima de 90 metros não poderão mais ser emendados.  

Padrão rolos de 100 metros:  

• Para rolos com metragem de 65 a 109.99 metros.  

• Cada rolo poderá conter no máximo 1 corte de tecido.  

• A menor peça deverá ter no mínimo 15 metros e a mesma nuance.  

• A metragem mínima da maior peça deverá ser de 50 metros.  

•A soma da metragem das peças deverá ser de 66 a 110 metros. 

Padrão rolos de 50 metros:  

• Cada rolo poderá ter no máximo 1 corte e peças com metragem de 40 a 

64,99 metros. Sendo a menor peça acima de 15 metros.  

Padrão rolos de 30 metros:  

• Cada rolo poderá ter no máximo 1 corte com metragem de 20 a 39,99 

metros. Sendo a menor peça acima de 7 metros.  

Padrão rolos de 15 metros:  

• Para este padrão os rolos não poderão ter cortes. Metragem de 5 a 19,99 

metros.  

OBS.: As etiquetas identificarão a quantidade de cortes nos rolos. 

A classificação dos tecidos jeans é feita conforme um método de classificação 

baseado em inspeção por pontuação de defeitos seguindo a TABELA 1. 

 

 

 

 



35 

 

TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DO TECIDO JEANS PELA PONTUAÇÃO DOS 
DEFEITOS 

 
                  Fonte: ABNT NBR 13484 – 2004 

 

 

Após a marcação e pontuação dos defeitos é utilizado a Eq. 2 para se chegar 

à pontuação final: 

 

Pontos/100 m²  =   N x 100         

                                                      L x C            Eq. 2 

 

Sendo: 

N = Total de pontos encontrados na inspeção do tecido; 

100 = Constante; 

L = Largura do tecido inspecionado em metros; 

C = Comprimento do rolo de tecido inspecionado em metros. 

Para a pontuação dos defeitos devem ser seguidas as seguintes 

conformidades: 

 

• Toda não conformidade visível no tecido, tanto no sentido da trama quanto 

no sentido do urdume, será pontuada. 

• Defeitos que desaparecem após beneficiamento (lavagem industrial) e que 

se encontram dispersos ao longo do tecido poderão ser enviados sem pontuação, 

desde que estejam com a identificação “desaparece após lavagem” (exceto para 

tecidos profissionais). 
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• Se ocorrerem defeitos concentrados em um mesmo metro, esses serão 

pontuados com 4 pontos (pontuação máxima por metro são 4 pontos) 

independentemente do número de defeitos. 

• Falhas contínuas de até 3 metros no sentido do urdume serão aceitas. 

Nesse caso, cada metro ou fração tem pena de 4 pontos. 

• 1,50 metros inicial e final do rolo de tecido/enxerto não poderá conter 

defeitos de 3 ou 4 pontos. 

 Para a marcação dos defeitos de pontuação 1 e 2 devem ser sinalizados no 

tecido, já os defeitos de 3 e 4 pontos deve ser identificado nas ourelas do tecido 

através de etiquetas de sinalização. 

Os defeitos contínuos, acima de 1 metro até o limite de 3 metros, são 

identificados no início do defeito e a cada metro até atingir o seu final. 

De acordo com a pontuação os rolos de tecidos jeans são classificados em: 

 

a) Tecidos de Primeira Qualidade – Limite máximo seja: 

ÍNDIGOS: 14 pontos por 100 m² 

COLOURS: 16 pontos por 100 m² 

PROFISSIONAL: 18 pontos por 100 m² 

Nota: A metragem especificada nas etiquetas dos rolos poderá conter um 

desvio de + 1 %. 

b) Tecidos de Segunda Qualidade – As que excederem o limite exigido para 

a primeira qualidade. 

Essa classificação abrange tecidos que contenham defeitos como: 

• Defeitos contínuos com mais de 3 metros, seja de origem da fiação, da 

tecelagem, do tingimento ou do acabamento, exceto manchas. 

• Tecidos com manchas acrescidos dos demais defeitos citados serão 

classificados com Segunda Qualidade. 

• Diferença de nuance entre o centro e ourela do tecido (centro ourela), e 

entre o início e o fim das peças (ponta a ponta). 

• Largura fora da especificação do produto. 

• Cor fora do padrão podendo ser distante das nuances enviadas como 

Primeira Qualidade; 

• Potencial de stretch fora do especificado para o artigo. 
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2.4.4 A produção da calça Jeans 

 

A indústria de confecção é caracterizada como o setor mais dinâmico da 

cadeia têxtil. Tem por finalidade utilizar os produtos finais da indústria têxtil para 

transformá-los em produtos destinados ao consumidor final (SILVA, 2004). Sendo 

assim, com base nas informações da indústria têxtil utiliza os tecidos como sua fonte 

maior de matéria prima, transformando e dando forma com a junção de linhas, 

zíperes, botões, etiquetas, placas de metais, a peças que atenderão as mais 

diversas necessidades dos consumidores finais (SILVA, 2004). 

Para Lopes (2013), o processo de produção na indústria de confecção 

compreende basicamente: design, modelagem, corte, costura, lavanderia e 

acabamento. Começando com o desenho da peça, que será transformado em molde 

básico, que permitirá a graduação ou gradeamento dos diversos tamanhos, desta 

forma sendo possível a etapa de encaixe. O encaixe é  a distribuição dos moldes 

sobre o tecido, com a finalidade de obter o maior aproveitamento da área útil do 

tecido, resultando no mapa de corte, que será base para o corte do tecido. 

A próxima etapa do processo é o enfesto, que consiste na disposição de 

várias camadas do tecido sobre uma grande mesa, sendo sobre o tecido enfestado 

acomodado o risco, onde estão dispostos todos os moldes para serem cortados. 

Esse processo pode ser manual ou automatizado, porém, o processo automatizado, 

além de permitir uma melhor qualidade do processo de corte, pois, nesta etapa é 

fundamental a precisão para que na etapa de costura a peça tenha o melhor 

fechamento e a melhor qualidade. Também permite um melhor aproveitamento do 

tecido (LOPES, 2013). 

Para Biermann (2007), o setor do corte é onde se gera a maior quantidade de 

retalhos e papéis de risco e moldes, sendo primordial o gerenciamento deste 

processo, para redução do desperdício no processo de encaixe e também para a 

reutilização dos resíduos produzidos, como papéis de risco e moldes. 

Na etapa da costura, as partes cortadas são costuradas e dará forma à peça 

desenhada numa escala de produção. Esta etapa segundo Silva (2004), é a relação 

da ação do operador sobre a máquina de costura. Esta atividade constitui uma fonte 

geradora de emprego contínua, pois, mesmo com o desenvolvimento da tecnologia 
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e automação de processos, ainda é necessário um operador para cada máquina de 

costura.  

Terminada esta etapa de costura, as peças seguem para a etapa de 

lavanderia, onde receberão produtos químicos e tratamentos pelo processo de 

lavada, para que produzam os efeitos desejados e apresente tonalidade e 

características desejadas para aquela peça definido no processo de design. 

Seguindo após esta etapa para o processo de acabamento, onde será feito a 

limpeza da peça, tirando sobras de linhas e tecidos, a colocação dos botões e 

etiquetas e será feito a embalagem do produto acabado (LOPES, 2013).      

 

2.5 Eficiência do Processo de Produção 
 

A eficiência melhora-se otimizando continuamente as operações. Através da 

padronização e especialização, as empresas procuram obter o máximo rendimento 

com o mínimo de recursos (humanos, financeiros, materiais, tempo). Para aumentar 

a eficiência, as empresas analisam detalhadamente os processos medindo recursos 

e resultados procurando obter ganhos incrementais. A eficiência é a relação entre o 

que se obteve (Output) e o que se consumiu em sua produção (input), medidas na 

mesma unidade ( MARTINS, 2005). 

Para Megginson et al., (1998, p. 11):  

 

Eficiência é a capacidade de ‘fazer as coisas direito’, é um conceito 
matemático: é a relação entre insumo e produto (input e output). Um 
administrador eficiente é o que consegue produtos mais elevados 
(resultados, produtividade, desempenho) em relação aos insumos (mão-de-
obra, material, dinheiro, máquinas e tempo) necessários à sua consecução. 
Em outras palavras, um administrador é considerado eficiente quando 
minimiza o custo dos recursos usados para atingir determinado fim. Da 
mesma forma, se o administrador consegue maximizar os resultados com 
determinada quantidade de insumos, será considerado eficiente. 

 

 

Drucker (1993) afirma que a eficiência consiste em fazer certas as coisas, 

geralmente está ligada ao nível operacional, como realizar as operações com menos 

recursos – menos tempo, menor orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima e 

outros. 

Catelli (2001) afirma que a eficiência é o processo pelo qual a organização 

maximiza seus fins com uso mínimo de recursos. Eficiência diz respeito ao método, 
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ao modo certo de fazer as coisas. Logo, uma organização eficiente é aquela que 

consegue o seu volume de produção com o menor dispêndio possível de recursos. A 

medida de eficiência pode ser representada por meio de indicador.  

Em uma empresa, o profissional precisa ser o tempo todo eficiente para 

gerar resultado no seu trabalho e no objetivo primordial de toda a companhia. Por 

outro lado, para ser eficiente, o profissional deseja estar sempre agregado à eficácia 

de suas ações. 

O desenvolvimento de um processo gerencial que melhore requer, 

necessariamente, o empreendimento de um esforço sistemático para projetar, 

reprojetar e implantar sistemas de medição e avaliação de desempenho. Isso 

significa que a medição e a avaliação da eficiência são parte integrante dos sistemas 

de suporte ao processo de gestão, que busca a competitividade (CATELLI, 2001).  

O nível de eficiência apresentado por uma organização está relacionado 

com os recursos consumidos/utilizados e com os serviços prestados, considerando 

que tais recursos e serviços possuem valor econômico, expressos na forma de 

custos e receitas. Assim, os níveis de eficiência impactam os resultados econômicos 

de uma organização. A utilização de indicadores de desempenho está diretamente 

associada ao entendimento do processo por se tratar de uma fotografia da sua 

situação em um determinado momento (HRONEC, 1994).  

Hronec (1994) afirma que são os sinais vitais da organização. Sua principal 

função é manter o processo sob controle, o que, segundo Campos (1999), é 

possibilitar aos gestores saberem localizar o problema, analisar o processo, 

padronizar e estabelecer itens de controle de tal forma que o problema nunca mais 

ocorra. Eles quantificam as características de serviços e processos, sendo utilizados 

para controlar e melhorar a qualidade e o desempenho dos mesmos.  

É imprescindível observar alguns critérios para a criação dos indicadores, 

destacando a relevância, simplicidade e clareza, abrangência, rastreabilidade e 

acessibilidade, comparabilidade, estabilidade e rapidez de disponibilidade e baixo 

custo de obtenção dos dados (MILAN, 2012). 
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2.6 Geração de Resíduos no Processo de Produção 
 

Em busca de reconhecimento e crescimento mercadológico, algumas 

organizações têm-se adequado às questões ambientais, tornando-se mais evidente 

para os investidores e seus clientes. Acompanhando a atualidade, pode-se perceber 

que o Brasil está em processo de industrialização acumulado nos últimos anos.   

Assim como em grandes indústrias de outros segmentos, a confecção 

também possui em seus processos uma grande quantidade de geração de resíduos, 

sendo seu principal resíduo sólido o retalho de tecido, originado em diversos 

processos na cadeia produtiva. 

A geração de resíduos é um fenômeno inevitável que ocorre nas indústrias 

diariamente em volumes e composições que variam conforme seu segmento de 

atuação e nível produtivo. Denomina-se resíduo os restos ou as sobras provenientes 

de um processo produtivo, e que são considerados como inúteis, indesejáveis ou 

descartáveis (ORTH, 2014). 

De acordo com o Manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(MONTEIRO, 2001), os resíduos sólidos urbanos podem ser caracterizados quanto 

à origem ou natureza em:  

 

i) Domiciliares, provenientes de residências – apartamentos e casas; 

ii) Comerciais, provenientes de lojas, restaurantes, mercados, escritórios;  

iii) Institucionais, originados em escolas e outras instituições; 

iv) Serviços municipais, resultantes de podas, manutenção de jardins, 

praças públicas, varrição de ruas;  

v) Industriais: São os resíduos gerados pelas atividades industriais. São 

resíduos muito variados que apresentam características diversificadas, 

pois estas dependem do tipo de produto manufaturado. Perante a 

NBR 10.004 da ABNT pode-se classificar os resíduos industriais em: 

Classe I (Perigosos), Classe II A (Não-Inertes) e Classe II B (Inertes).  

vi) Lixo público: São os resíduos presentes nos logradouros públicos, em 

geral resultantes da natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra 

e areia, e também aqueles descartados irregular e indevidamente pela 

população, como entulho, bens considerados inservíveis, papéis, 

restos de embalagens e alimentos.  
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vii) Baterias, pilhas;  

viii) Lixo agrícola: Formado basicamente pelos restos de embalagens 

impregnados com pesticidas e fertilizantes químicos, utilizados na 

agricultura, que são perigosos.  

Quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente, os resíduos 

sólidos podem ser classificados em (NBR 10.004 da ABNT):  

a) Classe I ou perigosos: São aqueles que, em função de suas características 

intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública através do aumento da 

mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio 

ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada.  

b) Classe II A ou não-inertes: São os resíduos que podem apresentar 

características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com 

possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando 

nas classificações de resíduos Classe I Perigosos. 

c) Classe II B ou inertes: São aqueles que, por suas características 

intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando 

amostrados de forma representativa, segundo a norma NBR 10.007, e submetidos a 

um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, a temperatura 

ambiente, conforme teste de solubilização segundo a norma NBR 10.006, não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade da água, conforme listagem nº 8 (Anexo H da NBR 10.004), 

excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. 

Pela NBR10.004/2004 (ABNT, 2009), os resíduos têxteis são classificados 

como resíduos sólidos, de classe II A – não inertes, que podem apresentar 

propriedades tais como: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em 

água. Os resíduos têxteis podem ser reutilizados ou reciclados quase que em sua 

totalidade, desde que não sofram contaminações durante o processo fabril. Se 

contaminados, com óleo de máquina, por exemplo, passam a ser classificados como 

resíduos sólidos de classe I – perigoso, que são aqueles que apresentam riscos à 

saúde pública, provocando ou acentuando um aumento da mortalidade ou da 

incidência de doenças ou riscos ao meio ambiente, ainda mais quando o resíduo é 

manuseado ou destinado de forma inadequada.  
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Estes resíduos podem apresentar uma das seguintes características: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Um retalho 

de tecido contaminado e descartado em um recipiente com resíduos limpos 

contamina-os em sua totalidade, o que impede a reutilização e a reciclagem. 

A percepção de que os recursos naturais disponíveis no meio ambiente 

possam se esgotar se não forem utilizados de maneira consciente está gerando 

novas formas de produção e de consumo, que fazem parte do desenvolvimento 

sustentável (LEITE, 2009). 

Existe portanto, a necessidade da busca por meios que reduzam essas 

perdas. A partir disso, surge o crescimento do conceito referente à sustentabilidade, 

isto é, a busca da utilização das funções vitais do meio ambiente de maneira a 

permanecerem disponíveis indefinidamente. 

Segundo Donaire (1999) tornou-se certo modismo se falar em qualidade 

aplicada, principalmente a produtos ou serviços. Com esse novo conceito, as 

preocupações em obedecer apenas às exigências legais da qualidade do efluente 

ou resíduo industrial produzido foram superadas por novas metas de qualidade, em 

que a preservação ambiental como um todo passou a ser o objetivo a ser alcançado.  

Aspectos como a minimização de rejeitos, o reaproveitamento de 

subprodutos, a fabricação de um produto limpo, foram se firmando, ampliando a 

preocupação inicial do tratamento de efluentes industriais para um campo mais 

amplo de gestão ambiental na indústria (GOUVEIA, 2012).  

Recentemente os conceitos de gestão da qualidade vieram completar esse 

quadro, interligando em nível de conceito, objetivos e metodologias de trabalho, aos 

de gestão ambiental na indústria, a fim de atingirem um enfoque estratégico na 

administração empresarial (JACOBI e BESEN, 2011). 

 

2.7 Reutilização e Reciclagem do resíduo do Jeans 
 

O artesanato, através da junção de pequenos pedaços de jeans, ainda tem 

sido a fonte de renda de algumas famílias brasileiras, agrupadas em associações, 

comunidades ou ainda de forma individual, buscam manter viva a tradição e a 

cultura que são expressas em forma de produtos (OLIVEIRA et al.,2013).  

Na década de 60, era muito comum ver a junção de retalhos de diversas 

formas costurados entre si, dando forma às roupas que estavam na moda daquela 
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época, porém, com o desenvolvimento de novas técnicas e formas de produção que 

buscam trazer maior produtividade e lucratividade às empresas, acabou ficando para 

traz e hoje essa técnica se limita quase exclusivamente ao artesanato, na produção 

de tapetes, bolsas, mochilas, chinelos e outros produtos sem muita expressão de 

consumo no mercado (OLIVEIRA et al., 2013).  

O artesanato ainda tem sido uma das formas de reutilização de resíduos do 

jeans, mesmo o artesão não tendo muito opções de escolha de material e cores. 

Consegue desenvolver e devolver em forma de novos produtos uma pequena parte 

daquilo que seria destinado a aterros sanitário ou jogado no meio ambiente sem 

nenhum tratamento (OLIVEIRA et al., 2013). 

O jeans é um tecido plano, composto basicamente pela fibra do algodão, 

buscando sempre uma junção com outras fibras que possam proporcionar maior 

conforto e melhor visual ao tecido, como o elastano e poliéster.  Segundo dados do 

SINDITEXTIL-SP de 2013, no ano de 2012 o Brasil importou quase 10.000 

toneladas de retalhos têxteis de diversas composições, para os mais diversos fins, 

como produção de mantas, enchimentos, produção de fios e barbantes, coleira de 

cachorro, entre outros (SINDITEXTIL-SP, 2013).  

O que leva o mercado nacional a importar este tipo de matéria- prima de 

outros países ao invés de buscar reusá-lo ou a reciclar o que se tem em abundância 

aqui, preferindo descartar em grande quantidade nos aterros sanitários e no próprio 

meio ambiente sem nenhum tratamento?  

A resposta pode estar na dificuldade em separar estes resíduos que na 

maioria das vezes estão misturados com outros tipos de materiais, como sobras de 

papel e plástico do processo de corte, misturas também de vários tipos de 

composição de fibras. Além disto, falta conscientização na separação deste resíduo, 

contaminação com outras substâncias por falta de armazenagem adequada e 

também falta de mão de obra qualificada e treinada para este tipo de separação.  

Aliado a isto, a falta da valorização do resíduo pelo empresário, que o vê não 

como uma fonte de receita, mas algo indesejado do seu processo produtivo e que 

não tem mais nenhuma serventia para sua atividade. Por outro lado, a falta da 

percepção do potencial de inserção no mercado de produtos gerados pelo reuso ou 

ainda pela reciclagem de resíduos dos processos têxteis, pois, o conceito destes 

produtos ainda não é valorizado a não ser pela consciência ambiental vinculado a 
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eles, mas, o grande fator que poderia tornar mais fácil este reuso e a reciclagem 

destes resíduos têxtil, seria uma logística reversa especifica para este propósito 

(ZONATTI et al., 2015). 

O processo de reciclagem do jeans, para novamente virar fio e ir para o tear 

se transformar em novo tecido, necessita de uma ação de separação e corte dos 

resíduos, passando por uma ação mecânica de desfibragem e separação das fibras, 

porém, estas são geradas de um processo secundário apresentam características 

diferentes das fibras primárias, principalmente em questão de padronização (HALIMI 

et al., 2008). 

O processo de reciclagem do jeans resulta da mistura de vários lotes de fibras 

de diferentes procedências e qualidade, outro problema apresentado é também o 

comprimento das fibras que são bem menores que as primarias trazendo ao 

processo uma fibra de pior qualidade em relação ao alongamento, tenacidade e 

regularidade (HALIMI et al., 2008). 

Para amenizar este problema a mistura entre fibras recicladas e virgens tem 

se mostrado uma boa solução, chegando através de estudos a percentuais 15% a 

25% de mistura de fibra reciclada em relação à fibra virgem para que esse impacto 

seja minimizado, trazendo assim um bom resultado em relação a não comprometer o 

fio em questão de regularidade, alongamento e tenacidade (HALIMI et al., 2008). 

Decorrente deste conceito de reciclagem do jeans tem empresas como a 

Santista Têxtil que já lançaram produtos que tem fibras recicladas nos seus 

processos produtivos, porém, apesar de ser ainda um apelo ecológico, e com a 

garantia de manter a mesma qualidade no produto final. 

Não há uma grande procura destes artigos, devido à falta de conscientização 

em relação ao reuso e reciclagem destes resíduos têxteis, uma vez que os produtos 

gerados desta reciclagem são mais rústicos e limitados, devido aos processos serem 

em equipamentos menos sofisticados (ZONATTI, et al., 2015). 

Em relação aos produtos desta mesma empresa que visa atender o mercado 

dos estilistas com produtos mais leves, de aparência fina e de toque suave. Nota-se 

que ainda neste campo de reuso e reciclagem somente uma política mais intensiva 

de responsabilidade e consciência ambiental permitirá um avanço mais intenso e 

mais efetivo exigindo ações mais focadas e possibilitando uma maior visibilidade 

deste problema que é a geração e a destinação correta do resíduo têxtil. Nos últimos 
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anos vem se tornando crescente a importância da proteção ao meio ambiente, 

novos dispositivos legais têm sido criados para a regulamentação em relação ao 

tratamento e disposição dos resíduos de forma adequada, sempre buscando 

soluções eficazes para as questões de impacto ambiental (ZONATTI, et al., 2015). 

Neste sentido foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no 

dia 2 de agosto de 2010 pela Lei 12.305 e regulamentada pelo Decreto 7.404 de 23 

de dezembro de 2010, reunindo um conjunto de princípios, objetivos e instrumentos 

que permitam uma gestão integrada sob a ótica ambiental adequada dos resíduos 

sólidos. 

Ações que previam a eliminação de lixões no Brasil até o ano de 2014, 

obrigando assim a disposição final dos rejeitos de forma ambientalmente adequada 

(BRASIL, 2010, art. 4 e 54). A ideia principal do PNRS é a redução da quantidade de 

material sujeito à disposição final, de modo a gerar valor aos resíduos gerados e 

destinar o mínimo possível aos aterros sanitários. 

No artigo 6 a PNRS define a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto, e no artigo 3, item IV, define que ciclo de vida do produto é a “série 

de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias 

primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final”. 

Já no artigo 30, a Lei 12.305/2010, define os responsáveis pelo ciclo de vida 

do produto: os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 

consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos. 

O artigo 3, inciso VII, da lei supracitada,  trata da destinação final 

ambientalmente adequada, referindo-se ao destino dado aos resíduos, onde prevê 

que incluiu a reutilização e a reciclagem ou outras destinações admitidas pelos 

órgãos competentes, entre elas a disposição final, desde que observadas todas as 

normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e 

à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010). 

O objetivo da responsabilidade compartilhada é buscar a redução do volume 

de resíduos gerados, incentivar a reutilização e a reciclagem na própria cadeia 

produtiva ou em outras cadeias produtivas, visando a menor destinação destes 

resíduos sólidos ao meio ambiente (BRASIL, 2010).. 
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Para alguns materiais já existem regulamentações específicas, prevendo que 

através de uma logística reversa retorne ao fabricante embalagens como às dos 

agrotóxicos regulamentada pela Lei 7.802/89, como para o recolhimento de pilhas e 

baterias que é regulamentado pela resolução Conama 401/2008, o recolhimento de 

pneus pela Resolução Conama 258/99, o de óleos lubrificantes usados pela 

Resolução Conama 362/2005. 

Existe um Comitê Orientador de Logística Reversa, que foi instituído pelo 

Decreto 7.404/2010, que regulamentou a Lei 12.305/2010, criando Grupos Técnicos 

Temáticos para discutir a logística reversa para cinco cadeias definidas inicialmente 

como prioritárias: descarte de medicamentos; embalagens em geral; embalagens de 

óleos lubrificantes e seus resíduos; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódios e 

mercúrio e de luz mista, e eletroeletrônicos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – 

MMA, 2012). 

O Estado do Paraná não possui uma Política Estadual de Resíduos Sólidos. A 

Lei nº 12.493, de 1999, 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 

controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais e adota outras providências.  

Entretanto, esta lei é anterior à PNRS, de 2010. Dentre os órgãos públicos 

estaduais, se destaca a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMA) que é a entidade coordenadora do Sistema Estadual de Gestão Ambiental e 

dos Recursos Hídricos do Estado do Paraná e tem por finalidade formular e executar 

as políticas de meio ambiente, de recursos hídricos e atmosféricos, biodiversidade e 

florestas, cartográfica, agrária-fundiária, controle da erosão e de saneamento 

ambiental e gestão de resíduos sólidos.  

A gestão de resíduos sólidos no estado do Paraná está a cargo da SEMA, 

através da Coordenadoria de Resíduos Sólidos (CRES), que tem como atribuição 

estabelecer premissas para formulação de políticas, normas, programas, projetos e 

ações em consonância com os interesses da sociedade, da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e dos dispositivos da Lei de Crimes Ambientais. A CRES efetiva 

sua atuação com as demais coordenadorias da SEMA e com as autarquias da 

Secretaria. Convênio 012/2009 – MMA 23. A SEMA possui sete sedes regionais 
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alocadas em: Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta 

Grossa e Toledo, e tem como suas autarquias:  

O IAP - Instituto Ambiental do Paraná,  

OITCG - Instituto de Terras, Cartografia e Geociências e  

O ÁGUAS PARANA - Instituto das Águas do Paraná. 

O decreto municipal 2000/2011 da cidade de Maringá, PR, tornou obrigatório 

a apresentação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGR), o qual obriga 

todos os geradores de resíduos sólidos informarem qual tipo e quantidade de 

resíduos sólidos que produzirão, como requisito para liberação do alvará de 

funcionamento. Exige também, através do decreto, que mensalmente seja 

preenchido o relatório on-line de tipo e quantidade de resíduos sólidos gerados pela 

empresa. 

 

2.8 Formas de acondicionamento e reutilização de resíduos jeans 
 

A forma de destinação destes resíduos de tecido jeans precisa ser 

apresentada no plano de gerenciamento de resíduos sólidos da empresa, e as 

empresas coletoras precisam ter certificação junto ao Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP). Este órgão  concede uma licença ambiental, para coleta e armazenagem 

temporária destes resíduos. Mediante nota fiscal de doação as empresas coletam e 

emitem o certificado de coleta, garantindo assim total responsabilidade na guarda e 

manuseio destes resíduos, salvaguardando a penalização no caso deste resíduo ser 

depositado de maneira inadequada no meio ambiente. 

Toda essa logística requer uma adequação de armazenagem temporária nas 

empresas, até o momento da coleta, precisam ter lugares cobertos, fechados e que 

dificultem o acesso das pessoas, para evitar além de risco de incêndio, o risco de 

contaminação destes resíduos por outros produtos como óleo e também evitar a 

umidade do local. 

De acordo com a ABNT NBR 11174 é regulamentado todo o tipo de 

acondicionamento dos resíduos do tecido jeans bem como é definido que a sua 

fiscalização se dará por órgão regional competente. 

Encontrar a forma de destinar corretamente esses resíduos tem sido um 

problema a ser enfrentado pelas empresas de confecção. O uso da internet através 

da integração de geradores e utilizados deste ripo de resíduo ajudaria em muito, 
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tirando assim uma quantidade grande destes resíduos direcionados aos aterros 

sanitários por falta de destinação em forma de reuso. 

 

2.9 Existência de sites de integração 
  

Existem, conforme pesquisas junto aos sindicatos das indústrias nacionais do 

vestuário, SENAI e acessos à internet, alguns sites que possibilitam o cadastro de 

empresas que geram resíduos e empresas que usam esses resíduos como matéria 

prima, como é o caso do site www.bolsaderesiduos.com.br, que está em construção, 

FIGURA 1.  

Na FIGURA 2, site da FIESP1 Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo, onde foi feito o filtro de resíduos do setor têxtil e as informações da bolsa de 

resíduos estavam datadas do ano de 2015, com ofertas de resíduos de tecidos2.  

Na FIGURA 3 também usando filtro de resíduos de tecidos, apresenta dados 

do ano 2012, trazendo ofertas de venda e doação de retalhos de tecidos. A falta de 

interesse na utilização destas bolsas de recicláveis tem feito com que estes sites 

não atinjam seus objetivos de integrar geradores e utilizadores de resíduos das mais 

diversas áreas. 

O uso da internet é considerada uma ótima solução na aproximação e reuso 

dos diversos resíduos gerados no processo produtivo, assim como acontece na 

compra da matéria-prima pelas empresas, aproximando fornecedores e 

compradores. Os sites de bolsa de resíduos poderia ser uma forma de diminuição de 

custos com aquisição de matéria prima, passando as empresas a reutilizar um 

resíduo de matéria prima que serviu para um tipo de indústria no processo de outro 

de tipo de indústria como matéria prima novamente.  

Esse processo diminuiria a exploração dos recursos naturais na produção de 

novas matérias primas, enquanto outras matérias primas, que poderiam ser 

utilizadas, são descartadas na forma de resíduos de processos industriais. 

 

 

                                                           
1 Disponível em :<http://apps2.fiesp.com.br/bolsa/index.asp> 

2Disponível em :< www.bolsadereciclaveis.org.br> 

http://www.bolsaderesiduos.com.br/
http://apps2.fiesp.com.br/bolsa/index.asp
http://www.bolsadereciclaveis.org.br/
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FIGURA 1 – SITE BOLSA DE RESÍDUOS EM CONSTRUÇÃO 

 
              Fonte: Bolsa de Resíduos (2016) 
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FIGURA 2 – SITE BOLSA DE RESÍDUOS DA FIESP COM FILTRO TÊXTIL 

 
                                    Fonte: Fiesp (2016) 

 
 
 
 

FIGURA 3 – SITE BOLSA DE RECICLÁVEIS FILTRO ANUNCIO TÊXTEIS 

 
                   Fonte: Bolsa de Recicláveis (2016) 

 

 

 

http://www.bolsadereciclaveis.org.br/
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2.10 Estado da arte 

 

Em um estudo, Paiva (2010) abordou etapas produtivas em empresas de 

confecção e verificou que todo processo de produção deve agregar valor na 

percepção dos clientes. De acordo com  a autora, agregar valor significa que a saída 

do processo tem maior valor que as suas entradas consideradas individualmente, ou 

no seu conjunto.  

Oliveira Neto et al., (2010) realizaram um estudo com intuito de mapear e 

analisar a eficiência de operações e processos de fabricação de bobinas ponto-de-

venda em uma indústria gráfica goiana e demonstraram que a produtividade é uma 

medida da eficiência com que recursos de entrada (insumos) de um sistema de 

agregação de valor são transformados em saídas (produtos). Conforme estes 

autores, as empresas de confecção devem buscar  assegurar sua competitividade e 

continuar com condições de manter suas operações, devem convergir seus esforços 

para a melhoria dos índices de desempenho.  

Em seu estudo sobre a integração do sistema de gestão ambiental no 

sistema de gestão de qualidade em uma indústria de confecções, Brandler e Brandili 

(2011) enfatizam que as indústrias de confecção brasileiras vêm passando por 

várias transformações na produção, no que se refere à modernização tecnológica do 

seu parque industrial. Isto ocorre devido ao aumento da competitividade que leva à 

busca de novas matérias-primas, na melhoria da qualidade, na racionalização de 

energia, no desenvolvimento de produtos pioneiros para o mercado e na excelência 

de sua mão de obra direta e administrativa. Todos estes esforços têm um único 

objetivo: reduzir custos para ganhar competitividade no mercado mundial. 

A pesquisa realizada por Marteli (2011) buscou analisar o gerenciamento de 

resíduos de tecidos sintéticos e constatou que  a diminuição de resíduos pode ser 

obtida a partir de melhorias nos processos fabris. Os impactos ambientais ocorrem 

em todas as fases do processo de produção da origem da matéria-prima até o 

descarte pelo consumidor final. Desta forma, a empresa deve buscar produzir de 

forma que obtenha o melhor aproveitamento do tecido, pois, assim irá gerar menor 

quantidade de resíduos sólidos no meio ambiente. 
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A dissertação desenvolvida por Mesacasa (2012) investigou aspectos de 

desenvolvimento, gestão, design, e proposta de reaproveitamento dos resíduos 

têxteis. Neste estudo foi evidenciado que processo de produção do vestuário 

abrange diversas etapas: a) pesquisa, b) criação, c) modelagem, d) prototipia, e) 

enfesto, f) encaixe, g) risco, h) corte, i) costura, j) acabamento, k) embalagem, l) 

comercialização. De todas estas operações a etapa do corte é a que gera maior 

quantidade de resíduos , pois, há muito descarte de tecido por causa da modelagem 

da peça do vestuário ser anatômica. Diante disto, a pesquisadora ressalta que  a 

geração de resíduos têxteis constitui-se em um fator relevante a ser tratado pelas 

indústrias de confecção do vestuário, pois os desperdícios interferem na composição 

dos custos, na lucratividade e rentabilidade das empresas, além disso, impactam 

negativamente no meio ambiente. 

Menegucci et al,. (2015) analisaram em seu estudo o descarte e 

reaproveitamento nas indústrias de confecção, verificando que o processo de 

desenvolvimento de produtos de vestuário produz uma grande quantidade de 

resíduos, principalmente quanto ao corte nas confecções em que toneladas de 

retalhos são muitas vezes descartadas de modo displicente em aterros sanitários 

gerando grandes impactos ao meio ambiente. De acordo com os dados obtidos 

neste estudo foi evidenciado que grande parte da redução de resíduos na confecção 

pode ser proporcionada na etapa do corte. Portanto, uma das medidas necessárias 

será a empresa adotar um método que lhe caiba utilizar de maneira mais eficiente os 

insumos. 
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3 MATERIAS E MÉTODO 

 

3.1 Materiais 

 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica para o bom desenvolvimento deste 

estudo, pesquisa esta, segundo a definição de Silva e Menezes (2001, p.21) foi 

elaborada a partir de várias matérias já publicadas, constituído principalmente de 

livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet. 

Com base na fundamentação teórica, buscou-se conhecimento através da 

interpretação de artigos e livros sobre eficiência produtiva e sobre a gestão de 

resíduos do processo de corte do tecido jeans. Fez-se necessário o conhecimento 

sobre toda a legislação pertinente à geração de resíduos pelo processo produtivo e 

a correta destinação destes no meio ambiente, para isso é fundamental o 

conhecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada pela Lei 12.305 de 

agosto de 2010, bem como todas as ações tomadas a partir dela como a exigência 

de planos de gerenciamento dos resíduos sólidos impostos às indústrias.  

Incluem-se também ações desenvolvidas pelos sindicatos da categoria das 

indústrias de confecções em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), a fim de melhorar a gestão dos resíduos e criar condições de adequadas 

de destinação correta. 

O universo da pesquisa foi uma indústria de confecção da cidade de Maringá, 

no estado do Paraná, denominada KLY Indústria e Comércio de Confecções LTDA, 

situada a Rodovia PR 317, Km 5, Parque Industrial, tendo como amostra o processo 

de corte desta empresa, especificamente no uso do tecido jeans e na geração de 

resíduos do mesmo. 

 Para o correto conhecimento do processo de corte da empresa foi necessário 

entender toda a cadeia têxtil e de confecções, realizando visita técnica a empresa 

que é uma das maiores fornecedoras do tecido jeans, a Santista Têxtil. Esta visita 

possibilitou o entendimento do processo produtivo do tecido jeans e a norma da 

ABNT NBR 13484 - 2004 que regulamenta todo processo de produção, em relação à 

qualidade e variações de largura e metragem do rolo de tecido. 
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 Através de visitas a empresa mapeou-se todo o processo de corte, originado 

pela criação ou desenvolvimento da peça, modelagem, pilotagem, risco, enfesto e 

corte e também toda a gestão de resíduos de tecidos jeans da empresa. Com base 

em fichas técnicas, previsões de consumo e peças pilotos, e acompanhando o corte 

de várias ordens de produção, pode-se desenvolver, no Excel, a ferramenta de 

gerenciamento do processo de corte para aplicar e verificar a eficiência das ordens 

de produção acompanhadas. 

   

3.2 Método 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi realizada uma pesquisa exploratória 

e descritiva de abordagem quantitativa. A abordagem quantitativa de pesquisa tem o 

intuito de mensurar. O tipo de abordagem quantitativa, segundo Richardson (1999) 

se caracteriza pelo emprego da quantificação tanto na coleta de dados quanto no 

tratamento destes por meio de técnicas estatísticas. 

Foi adotada a metodologia de pesquisa de estudo de caso. Segundo Vergara 

(2005) o estudo de caso é um tipo de pesquisa que busca profundidade e 

detalhamento. O estudo de caso tem como característica principal de acordo com Gil 

(2008) o profundo e exaustivo estudo de um ou poucos objetos, de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

Na concepção de Triviños (1987, p.113) o estudo de caso é “uma categoria 

de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”.  

A presente pesquisa utilizou os métodos descritivos e exploratórios, por meio 

de entrevista e acompanhamento das atividades desempenhadas no primeiro 

semestre de 2016, onde foram coletados os dados e fotografias do processo. 

Desenvolvida na forma de estudo de caso, todas as informações apresentadas são 

fidedignas e retratam a real operação de corte da empresa de confecção objeto da 

pesquisa.  

Durante o mês de julho de 2016, por amostragem, fez-se o acompanhamento 

de 5 ordens de produção por dia, levantando a largura do tecido jeans usada no 

risco para elaboração do encaixe das partes na ordem de produção. Nos 15 

primeiros dias do acompanhamento, o encaixe foi feito, como o habitual, utilizando a 

largura mínima do tecido jeans, informada pelo fornecedor. Ao enfestar o tecido para 
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verificação da largura real dos rolos, mediu-se rolo a rolo usado na ordem de 

produção, com a finalidade de comparar a largura usada no encaixe com a largura 

real dos rolos. Nos outros 15 dias finais, passou a utilizar a largura média, com base 

na medida rolo a rolo usados na ordem de produção como base para o encaixe das 

partes.  

 Foram recolhidas as etiquetas de todos os rolos cortados dentro da ordem de 

produção que estavam na amostra, para retirar as informações de quantos metros 

de tecido por rolo, identificação de cada rolo de tecido, peso de cada rolo de tecido, 

afim de calcular o rendimento de metros por quilo de tecido jeans utilizados em cada 

ordem de produção cortada. 

 Separou-se todo o resíduo de tecido jeans por ordem de produção cortada 

inseridas na amostragem, para serem pesadas no final do dia, sendo todo processo 

de pesagem acompanhado e monitorado, levantando assim, quanto cada ordem de 

produção gerou de resíduo de tecido jeans. 

 Por fim levantou-se todo o consumo previsto de cada peça cortada para ser 

comparado com o cálculo da ferramenta de eficiência do processo de corte em cada 

ordem da amostragem e também o registro da eficiência apresentada pelo sistema 

de encaixe da empresa, também com a finalidade de comparar com o cálculo do uso 

da área útil real. 

 

3.2.1 Ferramenta para verificar a eficiência do processo de corte 

 

Para uma correta verificação da eficiência do processo de corte em relação à 

utilização da área útil do tecido, foi necessário o desenvolvimento de uma 

ferramenta em Excel, que permitiu mensurar a entrada total do tecido em quilos e a 

real quantidade de resíduos resultantes do corte da ordem de produção. Tal análise 

permitiu uma relação de resíduos na mesma medida, pois na produção se usa 

tecidos entrando em metros e resíduos saindo em quilos, desta forma, permite-se 

um gerenciamento mais eficiente quando comparado ao consumo previsto na 

modelagem.  

A ferramenta controla a entrada de cada rolo de tecidos a ser cortado, 

transformando através das informações contidas nas etiquetas de cada rolo, a 

quantidade total de rolos utilizados em quilos de tecidos que serão cortados. Este 
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processo permitiu um adequado gerenciamento de utilização de área útil que serve 

para análise da quantidade de resíduos gerados em relação ao consumo previsto, 

dando uma real posição em relação à eficiência do processo de corte. 

 

3.2.2 Desenvolvimento da ferramenta em Excel 

  

A ferramenta utiliza o Excel como forma de cálculo para demonstração da 

eficiência do processo de corte, usando as informações da própria ordem de 

produção que será cortada após o enfesto. 

Logo após é informado o número da ordem de produção, referência a ser 

cortada na ordem de produção, quantidade de peças a serem cortadas, tecido a ser 

cortado, fornecedor do tecido, código interno do tecido (cadastro interno da 

empresa) e o consumo previsto pela ficha técnica (calculado pela modelagem).  

Quando do enfesto do tecido utiliza as informações de cada rolo, numerando 

os rolos por números, usando rolo 1, rolo 2 e outros, anotando a metragem de cada 

rolo, sua largura, seu peso, informações estas que vêm na etiqueta do fornecedor do 

tecido jeans.  

Com base nestas informações a planilha permitiu calcular o rendimento do 

tecido por quilo, ou seja, quantos metros do tecido são necessários para dar um 

quilo de tecido, cálculo este necessário, pois os resíduos do tecido jeans serão 

gerados em quilos e para comparação de eficiência, precisam ser convertidos em 

metros.  

A soma das metragens do tecido jeans dos rolos dividida pelo peso total dos 

rolos resulta no rendimento médio de metros por quilos. Ainda no enfesto, se informa 

a ordem a ser cortada, a entrada de tecidos jeans em quilos, a entrada do papel de 

risco em quilos e a entrada do papel toalhas em quilos (usado para separação de 

nuance apresentada nos diversos rolos enfestados na ordem), totalizando assim o 

total de insumos que entrarão na etapa do corte do tecido jeans. 

Após a etapa de corte, o que na planilha se identifica como geração de 

resíduos, pesa-se os resíduos do tecido jeans, do papel de risco, onde estavam 

protados as partes das peças a serem cortadas e do papel toalha, usado para separ 

diferenças de tons na coloração do tecido, afim, de que não sejam montadas peças 

no processo de costura com diferenças de coloração. Já os plásticos devem ser 
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retirados antes do processo de pesagem, pois são de fácil separação, após o corte 

da ordem.  

 

FIGURA 4 - PAPEL PARA RISCO E PAPEL TOALHA 

 
Fonte: O autor (2016) 
 

Descontado o peso original do papel do risco e do papel toalha, tem se o peso 

real do resíduo do tecido jeans, originado do processo de corte da ordem de 

produção. Multiplicando esta quantidade em quilos pelo rendimento calculado na 

ordem de quantos metros de tecido tem em cada quilo de tecido da ordem, chega-se 

a metragem de tecido jeans da ordem de produção que virou resíduo.  

Agora na mesma medida, tudo em metros, pode-se comparar e identificar, 

dentro do processo da planilha denominado utilização do tecido, a área útil do tecido 

realmente usado para as peças, ou seja, a metragem que entrou no processo menos 

a quantidade de resíduos gerados, gerando a área útil destinada à produção das 

peças e a produção de resíduos. 

 Dividindo esta quantidade pela quantidade de peças cortadas na ordem, tem-

se o consumo real de tecido jeans utilizado para a produção por peça e quantidade 

de tecido jeans que resultou em resíduos por peça, somando estas duas 

quantidades, chega-se o consumo real de tecido jeans por peça na ordem de 

produção.  

A TABELA 2 apresenta a comparação com o valor previsto de consumo já 

informado e automaticamente deixa o quadro verde se o resultado do previsto 
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menos o real for maior ou igual a zero, caso seja menor deixa o quadro vermelho, 

sinalizando que o consumo real do tecido jeans está maior que o consumo previsto.  

Esta tabela permite também o cálculo da eficiência da utilização da área útil 

do tecido, pois, a planilha divide a quantidade de tecido jeans total que deu entrada 

pela área útil real de tecido. Esta área útil real do tecido é o resultado  da quantidade 

total do tecido em metros que entrou para ser cortado, subtraindo dele a quantidade 

convertida em metros pela ferramenta dos residuos de tecido jeans produzidos pelo 

processo de corte da ordem de produção. 

Todas as vezes que na ordem de produção der superior a 85%, índice 

considerado médio de aproveitamento do tecido no processo de encaixe, a planilha 

colocará o resultado deixando o quadro em verde, caso seja menor que 85%, o 

resultado deixará o quadro em vermelho.  

Por fim comparando os dois resultados, a análise sinalizará em verde se os 

dois quadros anteriores estiverem verdes, e aparecerá a palavra “eficiente”, caso um 

dos dois resultados não seja verde, ficará a análise como “ineficiente”, servindo 

como um feedback do processo de corte. 

A metodologia de uso da ferramenta consiste na alimentação manual das 

informações que a planilha solicita, informações estas, que estão disponíveis nos 

rolos de tecidos e nas pastas de ordem de produção. 

Sendo assim, o momento correto do preenchimento destas informações pelo 

operador será o momento que está sendo feito o enfesto, pois, nesse momento ele 

tem acesso a todos os rolos e as suas etiquetas, e também a todas as informações 

sobre a ordem a ser cortada no tecido que está sendo enfestado. 

Sendo concluída esta alimentação das informações, pelo operador após o 

acompanhamento do corte do tecido, separando o plástico dos demais resíduos e 

efetuando a pesagem destes, para que se crie um padrão no processo de 

alimentação da planilha e no processo de pesagem. 
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TABELA 2 - FERRAMENTA PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO 
DE CORTE 

Número da OP

Referência da OP OP cortada

Quantidade de peças OP

Tecido usado na OP Resíduos gerados (Kg)

Fornecedor do tecido (-) Papel do risco (Kg)

Codigo do tecido (-) Papel toalha (Kg)

Consumo previsto por peça (=) Resíduo do tecido (Kg)

(=) Resíduo do tecido (m)

Rolos utilizados na OP Metragem (m) Largura (m) Peso (Kg) Rendimento por m/Kg Entrada de tecido (m)

(-) Geração de resíduos (m)

(=) Area útil do tecido (m)

(=) consumo pela area útil por peça

(=) Produção de resíduo por peça

(=) Consumo total por peça

Diferença de Consumo de tecido OP
Média Previso x Real

Utilização de área útil do tecido
Processo de Corte OP

Entrada de tecidos em Kg

Entrada do papel do risco em Kg Analise comparando os dois resultados EFICIENTE

GERAÇÃO DE RESÍDUOS

UTILIZAÇÃO DO TECIDO

 

Fonte: O autor (2016) 
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4 Estudo de caso  

 

  A empresa KLY Indústria e Comércio de Confecções Ltda está no ramo da 

moda desde 1987, detentora das marcas Lado Avesso, Yexx e Kacolako. Localizada 

na cidade de Maringá-PR, na Rodovia PR 317, km 05, Parque Industrial, possuindo 

uma capacidade instalada de corte de calças jeans de aproximadamente 100.000 

peças mês, utilizando em média cerca de 80% desta capacidade, gera cerca de 200 

empregos diretos e mais de 800 empregos indiretos, sendo uma das empresas mais 

conhecidas da região. Possui uma estrutura bem organizada e busca 

constantemente uma melhoria em seus processos internos, para isso investe em 

pessoas, máquinas e equipamentos na busca de eficiência produtiva. 

             

4.1 Levantamento do processo de corte da empresa 

 

Para a caracterização do processo de corte da empresa, foram realizadas 

visitas técnicas aos departamentos de criação, modelagem, pilotagem, risco, enfesto 

e corte, onde através do acompanhamento das etapas e explicações dos 

encarregados dos setores, levantou-se todas as informações necessárias  para 

elaborar um passo a passo da execução dos processos anteriores ao corte da 

ordem de produção.  

A empresa utiliza um software da Gerber Technology para a área de corte 

que permite interligar todo o processo automatizado entre os módulos de 

modelagem, risco e corte chamado ACCUMARK (FIGURA 5), que é alimentado pelo 

processo inicial de criação da modelagem para cada referência e o cálculo da 

previsão de consumo do tecido jeans. 

Através de uma simulação de encaixe de uma grade, servindo de base para o 

processo de risco que através da ferramenta do software ACCUMARK, denominada 

ACCUNEST faz o encaixe automático, procurando o melhor aproveitamento da área 

útil do tecido jeans.  

A ferramenta ACCUNEST faz um processo interno e automático, recebe os 

arquivos marcados no processo de criação da modelagem e as informações da 

ordem de produção a ser cortada e os transforma em forma de melhor encaixe de 

acordo com a área útil do tecido informado, em forma de fila, executa os encaixes 
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das peças a serem cortadas e devolve esta informação em forma de risco, que é 

visualizada na FIGURA 6 e 7, tela do ACCUMARK.  

As fotos e descrição dos processos de cada etapa estão demonstradas de 

forma sequencial, permitindo a descrição e a ilustração de cada etapa do processo 

na sua ordem de acontecimentos, com base nas informações coletadas com os 

encarregados dos departamentos e com base na sequência de acompanhamento de 

execução do processo, analisada pelo acompanhamento em visita técnica efetuada. 

 

FIGURA 5 - TELA DE ABERTURA DO SOFTWARE ACCUMARK 

 
                   Fonte: O Autor (2016) 
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FIGURA 6 - TELA DA FERRAMENTA ACCUNEST PROCESSANDO OS 
ARQUIVOS DA FILA 

 
     Fonte: O Autor (2016) 

  
 

FIGURA 7 - VISUALIZAÇÃO DO ENCAIXE FEITO PELA FERRAMENTA 
ACCUNEST 

 
    Fonte: O autor (2016) 
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4.1.1 Integração do processo de corte com as informações técnicas dos 
tecidos 
 

A importância do relacionamento mais próximo com os fornecedores dos 

tecidos jeans garante um melhor entendimento das informações apresentadas em 

suas etiquetas que acompanham o rolo do tecido (FIGURA 8) e na ficha técnica do 

tecido (FIGURA 9). Estas fichas técnicas permitem uma melhor utilização dos 

tecidos jeans em relação à determinação da área útil do tecido a ser cortada, sendo 

a largura do tecido fator decisivo para esta definição, além desta, informações como 

composição do tecido, cuidados com armazenagem e movimentação, também 

preservarão a qualidade do tecido jeans.  

Informações sobre o comportamento em relação a encolhimento do tecido 

jeans garantem uma melhor modelagem assegurando assim um melhor vestimento 

da peça, além das informações de lavagem e conservação para o consumidor final.  

Ainda o código de barra de cada rolo de tecido permite que seja rastreado 

todo o seu processo produtivo.  Há outras informações que podem ser utilizadas em 

toda a cadeia produtiva da calça jeans, como pontos de costura por centímetros, tipo 

de agulha, regulagem de máquinas de costura, tipos de lavadas permitidas, 

temperatura de água e restrições de produtos químicos. 

 
FIGURA 8 – ETIQUETA DO FORNECEDOR COLADA NO ROLO DE TECIDO 

JEANS 

 
            Fonte: O autor (2016) 
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FIGURA 9 – FICHA TÉCNICA DO TECIDO INFORMADA NO BOOK DE TECIDOS 

JEANS DO FORNECEDOR 

 

INFORMAÇÕES TÉNICAS TECIDO VICKY 

Código: 0844 86M Cor: 566 (Sulphur Top) 

Largura Total: 146 cm (variação +/- 2 cm)  

Construção : Sarja 3/1 Direita  

Peso: 8,1 oz / yd² (onças por jardas quadradas) ou  

Peso: 275 g/m² (gramas por metro quadrado) 

Composição: 98% Algodão / 2% Elastano 

Elasticidade Máxima (Stretch): 31%  

Encolhimento Médio de Trama: -12,5% (variação: +/- 2%)  

Encolhimento Médio de Urdume: -2,0% (variação: +/- 2%) 

Simbologia de Conservação (NBR – ISO 3758:2016) 

 

                                      www.santistajeanswear.com.br 
                                       Fonte: Santista Têxtil 
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4.2 Demonstrações do processo de produção do tecido Jeans  
 

Para melhor entendimento do processo de corte faz-se necessário conhecer 

todas as informações sobre a matéria prima, neste caso o tecido jeans, quanto maior 

for o conhecimento a respeito do processo produtivo deste, melhor será o processo 

de utilização do mesmo.  

Para isso foi feita uma visita técnica no dia 23 de abril de 2016 à empresa 

Têxtil Canatiba, localizada na cidade de Santa Barbara D’Oeste-SP, com 

capacidade produtiva de aproximadamente 12 milhões de metros de tecidos jeans 

por mês e no dia 24 de abril de 2016 à empresa Santista Têxtil, localizada na cidade 

de Americana-SP, com capacidade produtiva de aproximadamente 4,5 milhões de 

metros de tecidos jeans por mês. Estas visitas tiveram como finalidade acompanhar 

todas as etapas de produção do tecido, bem como todas as normas definidas pela 

ABNT NBR 13484 - 2004 para classificação do mesmo. 

Estas empresas somadas a Vicunha S/A, constituem os maiores fornecedores 

de tecido Jeans nacional, ou seja, a maior parte de tecido jeans usado no processo 

de corte das empresas do setor de confecção do Brasil. Desta forma é de extrema 

importância a interação entre a cadeia têxtil e a cadeia de confecções, 

principalmente no fornecimento de informações técnicas a respeito dos tecidos 

produzidos por elas e seus comportamentos na produção das peças 

confeccionadas. 

Como as empresas não permitem que se fotografe o seu processo produtivo 

foi demonstrado na ordem sequencial o processo de fabricação do tecido e ilustrado 

com fotos obtidas na internet. 

Na FIGURA 10 o algodão que foi recebido em fardos e já passou por um 

processo de beneficiamento de suas impurezas, está pronto para dar início ao 

processo de fabricação do fio. O beneficiamento consiste na passagem de mechas 

de algodão por equipamentos que através dos sistemas de peneiras retiram as 

impurezas, quanto mais puro e de melhor qualidade foi o algodão, apresentando 

fibras mais longas, brilho, coloração e resistência, melhor será o fio e 

consequentemente o tecido jeans produzido a partir dele. 
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FIGURA 10 – ENTRADA DO ALGODÃO PARA PRODUÇÃO DO FIO 

 
     Fonte: Covolan (2016) 

 

Na FIGURA 11 o algodão está na fase de transformação em filamentos 

contínuos, onde recebe as primeiras torções que garantirá a resistência adequada 

para as etapas seguintes de produção e para ser transformado em fio com 

resistência para ser tecido no tear.  

 
FIGURA 11 – AGRUPAMENTO DAS FIBRAS DO ALGODÃO EM FILAMENTOS 

CONTÍNUOS 

 
     Fonte: Covolan (2016) 

 

Na FIGURA 12 os filamentos já foram transformados em fios, depois de vários 

processos de torção, e serão enrolados em rocas que irão para o processo de 

tecelagem formar o tecido na trama, que na construção do tecido no tear representa 

o fio que entra no sentido horizontal lançado por sistema de ar do tear.  



67 

 

Já na FIGURA 13 os fios que irão para o processo de tecelagem formando o 

urdume, fios que ficarão no sentido vertical do tecido, seguem para o tingimento, 

sendo mergulhados em tanques contendo os corantes por um processo chamado de 

tingimento de caixa alta, ou seja, os fios agrupados em forma de corda são 

mergulhados na sequência dos tanques e em seguida são elevados para que em 

contato com o ar aflore o tingimento recebido. 

Caracteriza assim a cor que se pretende chegar ao tecido, pelo agrupamento 

de vários corantes, que são revelados à medida que as várias cordas de fios são 

mergulhadas e levantadas dos tanques de corantes. Geralmente as máquinas 

possuem de 10 a 12 tanques onde são mergulhados os fios, garantido um 

tingimento uniforme, e mantendo o padrão estabelecido para o tecido desejado na 

produção. A cor do indígo, mais intenso ou menos intenso, ajudará muito no 

desenvolvimento da lavada, fazendo com que a lavanderia possa chegar no efeito 

que o estilista deseja na peça. 

 
 

FIGURA 12 – ENROLAMENTO DOS FIOS EM ROCAS 

 
       Fonte: Covolan (2016) 
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FIGURA 13 – TINGIMENTO DOS FIOS DO URDUME PELO PROCESSO DE 
CAIXA ALTA 

 
     Fonte: Covolan (2016) 

 

A FIGURA 14 apresenta os fios do urdume já tingidos, porém ainda mantém a 

coloração natural do algodão no interior do fio, o que irá dar o efeito de desbote com 

o passar do tempo. 

 

FIGURA 14 – FIO DE ALGODÃO TINGIDO PELO PROCESSO DE CAIXA ALTA 

 
            Fonte: Jonidutra (2016) 
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Na FIGURA 15 o processo de tecelagem mostra onde são tecidos os fios de 

urdume tingidos com os de trama sem tingimento, que resultará no tecido índigo. 

 

FIGURA 15 – PROCESSO DE TECELAGEM DO TECIDO ÍNDIGO 

 
    Fonte: Covolan (2016) 

 

A FIGURA 16, mostra os rolos, que trata-se da finalização do processo de 

produção do tecido índigo, faltando apenas a revisão e a separação das quantidades 

que irão compor os rolos que serão destinados ao cliente e todas as informações em 

relação a sua produção, como lotes de produção, partidas e nuances que são 

classificadas e separadas para evitar a falta de padronização por variação de cor 

nas lavadas das peças confeccionadas pelos clientes.  

Após revisar e classificar o tecido de acordo com as normas da ABNT NBR 

13484 - 2004 os rolos recebem a embalagem onde são etiquetados e seguem para 

a armazenagem e faturamento para os clientes. 

A produção do tecido sarja segue o mesmo processo produtivo, porém se 

diferencia no tingimento e na forma de construção do tecido no tear, sendo o fio de 

trama e urdume tingidos, por esse motivo não apresenta as características do índigo 

que é o desbote, a ideia da sarja que ela mantenha a cor, seja um tecido mais leve e 

menos rústico.  

Por isso, seu peso é bem menor em relação ao índigo e seu toque bem mais 

suave, permitindo a confecção de peças mais delicadas, e com processos menos 

agressivos de lavanderia, para manter suas características originais. Contudo, é 

bem mais limitado em relação ao índigo no que se refere ao processo de lavagem, 



70 

 

pois o índigo, dependendo do processo de lavagem, se transforma em relação ao 

toque, cor e aparência na peça final.       

 

FIGURA 16 – TECIDO PRONTO PARA REVISÃO E EMBALAGEM 

 
    Fonte: Covolan (2016) 

 

 

4.3     A produção da calça Jeans na empresa 

  

A produção da calça jeans na empresa começa com o desenvolvimento ou 

processo de criação da peça, com base em pesquisas de tendências da moda. As 

estilistas criam as novas peças que atenderão ao desejo dos consumidores, feito o 

desenho e as anotações do que se quer, encaminha a ficha à modelagem e assim 

se dará forma à peça desenhada, criando o molde para que seja pilotada, e 

gravando essa modelagem e sua graduação no sistema de encaixe. 

Aprovada a peça, será preenchida uma ficha técnica com informações sobre 

o seu processo produtivo e os materiais que serão usados, enviados ao PCP, 

departamento de planejamento e controle produção, que emitirá uma ordem de 

produção, enviando ao departamento de risco que fará o encaixe das partes 

emitindo o risco para o enfesto e corte do tecido jeans. Caso seja reprovada a peça 

retorna ao desenvolvimento. 
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FLUXOGRAMA 1 - FLUXO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE MODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

4.3.1 O processo de criação, modelagem e pilotagem 

 

O processo de criação inicia-se com o desenho de uma peça piloto pela 

estilista e suas anotações em relação ao modelo da peça que se quer desenvolver, 

como recortes, bordados, lavadas e detalhes característicos da peça, qual o tecido 

que ela pretende usar para aquele modelo de peça, em uma ficha técnica e controle 

de pilotagem, que será encaminhada a modelagem para dar forma e padronização 

para a futura reprodução em série (FIGURA 17). 

A modelagem com base na tabela de encolhimento de trama e urdume, 

montando por ela, a partir de informações retiradas das fichas técnicas e catálogos 

dos fornecedores, para cada tecido, começa com o processo de criação para aquela 

peça (FIGURA 18). 
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Com o uso do sistema de automação do processo de corte ACCUMARK, se 

escolhe uma modelagem básica que servirá de parâmetro para dar origem à nova 

modelagem (FIGURA 19) e em cima desta nova modelagem com o uso da 

ferramenta se projeta a graduação para os tamanhos desejados para aquele modelo 

(FIGURA 20). 

 

FIGURA 17 - FICHA TÉCNICA E CONTROLE DE PILOTAGEM 

 
                      Fonte: O autor (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

FIGURA 18 – TABELA CRIADA PELA MODELAGEM PARA PARÂMETROS DE 
ENCOLHIMENTO 

 
Fonte: O autor (2016)  

 
 

FIGURA 19 – ESCOLHA DA MODELAGEM BÁSICA E MODIFICAÇÕES PARA 
MODELAGEM NOVA 

 
     Fonte: O autor (2016) 
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FIGURA 20 – PROCESSO DE GRADUAÇÃO PARA TODOS OS TAMANHOS DA 
GRADE 

 
         Fonte: O autor (2016) 

 

Uma vez criada a modelagem para a nova peça, se nomeia esta nova 

modelagem atribuindo ela a uma nova referência, definindo a grade de produção. 

Grava-se no sistema, para que possa ser utilizada na reprodução deste modelo de 

peça no processo produtivo (FIGURA 21) 

Desta forma já se tem as informações da largura do tecido usado para base 

da modelagem e todos os ajustes feitos para que ela se comporte de maneira que 

sejam mantidas as características desejadas pelo estilista na concepção da peça. 

 

FIGURA 21 – GRAVAÇÃO DA REFERÊNCIA E SUA GRADE DE PRODUÇÃO NO 

SISTEMA 

 
    Fonte: O autor (2016) 
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FIGURA 22 – FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE GRAVAÇÃO DA REFERÊNCIA 
NO SISTEMA 

 
                     Fonte: O autor (2016) 

 

 Com a utilização destas informações já gravadas no banco de dados 

(FIGURA 22) do ACCUMARK, com ajuda da ferramenta do software denominada 

ACCUNEST pode-se fazer uma simulação para definição do consumo previsto do 

tecido por peça cortada, para isso pode se usar a forma de enfesto impar, que 

considera que tudo que seja projetado no risco seja cortado em dobro, como se 

fosse um espelho, ou a forma de enfesto par, cada parte será cortada sem a 

necessidade de ter outra casada com ela.  

 O objetivo desta etapa é a simulação do corte de uma grade de peças, neste 

exemplo 6 peças encaixadas de acordo com a largura do tecido, que proporcionarão 

o consumo previsto de tecido para esta referência, quantidade esta que irá compor a 

ficha de custo da peça. A FIGURA 23 e 24 trata-se da simulação de consumo por 

enfesto ímpar e a simulação de consumo por enfesto par. 

 

 
 

 

 

 

 

 



76 

 

FIGURA 23 - FORMA DE ENFESTO ÍMPAR 

 
                      Fonte: O autor (2016) 

 

FIGURA 24 - FORMA DE ENFESTO PAR 

 
           Fonte: O autor (2016) 
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As duas formas de enfesto têm o objetivo de proporcionar o comparativo para 

melhor encaixe na simulação, de modo que a eficiência do uso do tecido seja a 

melhor possível, evitando desperdícios. 

No encaixe pela forma de enfesto ímpar, FIGURA 23, o tamanho do risco foi 

de 3,43 m, sendo que cada folha de enfesto dará origem a 3 peças, então cada peça 

terá um consumo previsto de 1,14 m de tecido jeans, o qual é somado a uma 

margem de segurança de mais 0,03 m de tecido jeans, definido pela empresa com 

base no processo de risco, totalizando assim um consumo previsto de 1,17 m de 

tecidos jeans por peça cortada.  

Já no enfesto par, FIGURA 24, tem-se 6,83 m, porém neste enfesto uma folha 

dará origem a 6 peças, gerando um consumo de 1,14 m que somados a margem de 

segurança dará os mesmos 1,17 m de consumo de tecido jeans por peça. 

Neste caso os consumos tanto no enfesto ímpar, como no enfesto par foram 

iguais, proporcionando o mesmo consumo de tecido para a simulação de corte da 

peça, apresentando uma eficiência pelo sistema de 83,27% no enfesto ímpar e 

83,95% no enfesto par, isso em relação à área útil do tecido.   

Após definido o consumo previsto, é cortada uma peça piloto que servirá para 

a pilotagem costurar e analisar todo o processo e tempo de costura da peça. Ao ficar 

pronta é enviada à lavanderia, que é terceirizada, para proceder à lavada da calça 

dentro das características solicitadas pela estilista, sendo que a mesma devolverá a 

peça com a padronização da referência da lavada, ou seja, a lavanderia desenvolve 

uma receita que permite a reprodução futuramente em lotes de produção, garantindo 

assim a mesma aparência da peça piloto em todas as peças do lote produzido. 

A partir das informações anteriores, é confeccionada a ficha técnica da 

referência para servir de base de informações e parâmetros de reprodução da peça 

piloto em todo o processo produtivo da mesma (FIGURA 25).  

Toda emissão de produção da empresa se faz por meio de ordens de 

produção, uma para cada referência da coleção, sendo montada a cada ordem uma 

pasta com informações da ordem como ficha técnica da referência, quantidades de 

peças, relação de matéria prima e seus consumos, grade de corte, informações para 

costura, gabaritos e instruções para lavanderia e acabamentos. Junto a esta pasta é 

fixado, através de um lacre numerado, a peça piloto. 
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FIGURA 25 – FICHA TÉCNICA DA REFERÊNCIA 

 
                              Fonte: O autor (2016) 

 
 
4.3.2 O Processo de risco 

 
 

O processo de risco é todo automatizado, fazendo parte do sistema de 

automação do corte através do uso do sistema Gerber Technology, usando o 

software de encaixe, utiliza as informações já gravadas na ferramenta ACCUNEST 

pela modelagem, para fazer a melhor distribuição das partes a serem cortadas para 

atender a ordem de produção emitida. 

Assim o operador recebe as ordens de produção, cada uma delas tem uma 

pastas e anexado a esta pasta através de um lacre a peças piloto, correspondente 

ao modelo de peça que será reproduzido. Solicita a informação ao responsável do 

estoque de tecido jeans para saber quais as larguras dos rolos que serão cortados 

naquela ordem, este procedimento é importante, pois garante que seja feito o melhor 

encaixe possível aproveitando toda a área útil do tecido, gerando menos desperdício 

do tecido jeans em forma de resíduo. Essa variação de largura é prevista pela norma 

da ABNT NBR 13484 – 2004, onde pode haver uma oscilação na largura do tecido 



79 

 

dentro dos parâmetros normatizados. O operador irá trabalhar com a menor largura 

encontrada entre os rolos que serão cortados, pois assim, garantirá que o risco não 

fique fora da área útil do tecido.  

A empresa possui licença para três terminais de encaixe que são 

automáticos, com base no cálculo de aproveitamento do tecido pelo software de 

encaixe, permitindo melhor eficiência na utilização da área útil do tecido, o operador 

informa a largura do tecido e faz somente a distribuição dos riscos para melhor 

aproveitamento dos encaixes. De acordo com a grade, faz se necessário mais de 

um risco para a mesma ordem, seja para aproveitamento das sobras do tecido que 

ficariam no final da ordem (retalhos ou pontas) ou para separação de alguns 

tamanhos maiores ( FIGURA 26). 

Terminado este processo de encaixe automático, o risco da ordem é gravado 

e fica à disposição do setor de corte para ser acessado e alimentado no sistema de 

corte da máquina de corte, ficando na fila aguardando o processo de enfesto, então 

o risco envia para a impressão no plotter.            

O risco possui dois plotters, da marca Gerber, (FIGURA 27), que transfere 

para o papel em tamanho real de corte as partes já devidamente encaixadas, que 

seguirão para o corte para serem enfestadas, com as marcações necessárias para 

que sejam cortadas corretamente e com os devidos tamanhos em cada parte, para 

serem identificados pela costura na junção das partes, esses riscos são 

fundamentais para o enfesto correto do tecido, pois eles informam o tamanho que 

cada enfesto terá. 
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FIGURA 26– PROCESSO DE ENCAIXA AUTOMÁTICO 

 
      Fonte: O autor (2016) 

 
FIGURA 27 – PLOTTER PARA IMPRESSÃO DOS RISCOS 

 
         Fonte: Gerber Technology (2016) 
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4.3.3 O processo de enfesto e corte 
 

 

Este processo é todo automatizado, sendo utilizado para isso o sistema 

integrado da Gerber Technology. Recebendo o risco da ordem de produção que 

será cortada, o operador solicita os rolos de tecido que serão cortados, já 

previamente separados. 

Com a enfestadeira automática da marca Gerber se posiciona o rolo e ajusta 

as informações para que a máquina saiba o comprimento a ser enfestado, feito isso, 

aciona-se o equipamento e acompanha-se o enfesto na sua extensão, conforme a 

FIGURA 28. 

 

FIGURA 28 – ENFESTADEIRA AUTOMÁTICA 

 
     Fonte: Gerber Technology (2016) 

 
Uma vez finalizado o enfesto este entra na fila do corte, onde será deslocado 

pela mesa de corte para a máquina de corte, a empresa possui cinco mesas de 

corte com 30 metros cada, com sistemas de ventilação que permitem o 

deslocamento do enfesto pela mesa toda sem muito esforço, onde são enfestados 

as ordens de produção e aguardam sua vez de serem cortadas (FIGURA 29). 
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FIGURA 29 – PROCESSO DE ENFESTO DA EMPRESA 

 
          Fonte: O autor (2016) 
 

Entrando na sequência do corte, os enfestos são levados até a máquina de 

corte onde são tracionados pela esteira e envolvidos por um plástico pelo processo 

de sucção de forma a garantir a compactação a vácuo, mantendo a qualidade do 

corte, pois uma vez lacrados não movimentarão no decorrer do processo, garantindo 

assim um corte eficiente e preciso.  

Chegando a ordem de produção na máquina de corte o operador irá chamar 

no sistema integrado de corte a ordem que fora gravada pelo risco com todo o 

encaixe, afim de que a máquina entenda que o corte a ser executado naquele 

enfesto é o que está na tela, conforme a FIGURA 30. 

Desta forma sem necessidade de seguir o risco em papel a máquina irá 

executar o corte, na realidade o risco em papel serve somente para a separação dos 

tamanhos das peças cortadas, afim de não serem misturadas e juntadas de forma 

errônea pelo processo de costura. 
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FIGURA 30 – VISUALIZAÇÃO DO RISCO DA ORDEM A SER CORTADA 

 

      Fonte: O autor (2016) 

 

Na FIGURA 31 e 32 mostram o processo de corte, onde as peças são 

cortadas de acordo com o risco gravado para a ordem de produção, saindo as 

partes já cortadas em forma de quebra cabeça e consequentemente este processo 

gera resíduos do tecido, plástico e papel.  

 

FIGURA 31 - PROCESSO DE CORTE 

 

      Fonte: O autor (2016)  
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FIGURA 32 – GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE TECIDO, PLÁSTICO E PAPEL A 
PARTIR DO PROCESSO DE CORTE 

 
     Fonte: O autor (2016) 

 

4.4 Análise das possíveis falhas de informação ou de desempenho do 

processo de corte 

 

Através do acompanhamento do processo de corte, bem como o 

mapeamento detalhado de cada etapa, juntamente com a ilustração através das 

fotos, foi possível elencar possíveis falhas em relação ao processo que possam 

resultar em maiores desperdícios de área útil do tecido, provocando maior geração 

de resíduos.  

Dentro da integração das informações entre a cadeia têxtil e de confecções, é 

possível identificar situações que possam melhorar a eficiência da utilização da área 

útil do tecido, como interpretação das informações contidas nas etiquetas dos rolos 

de tecidos jeans, informações de encolhimento e especificações técnicas, que 

permitam melhoria na eficiência de utilização do tecido. 

Através das informações do fornecedor da área útil do tecido jeans, será 

determinado o consumo previsto para cada refêrencia de peça através da 

modelagem, e essa medida de largura será usada para o processo de encaixe. 

Porém, as variações de largura do tecido jeans permitidas pela ABNT NBR 13484 – 
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2004, é que vão determinar a área útil do tecido jeans a ser usado no processo de 

encaixe, determinando assim o consumo real da peça.  

Dentro desta perspectiva, acompanhar através do processo de separação dos 

rolos de tecidos jeans para o corte da ordem, a medição da largura do tecido a ser 

informado, pois, se tiverem rolos com largura 1,46 m e 1,44 m de área útil, o risco 

trabalhará com a menor largura de 1,44 m para toda a ordem, gerando então um 

desperdício de 0,02 m de tecido jeans nos rolos que tiverem largura de 1,46 m, 

resultando em mais resíduo no processo de corte. 

Além disto, analisar a questão das quantidades de metros recebidas nos rolos 

de tecido jeans, pois, as mesmas podem variar em relação à tolerância de +/- 2% no 

total da metragem, isso pode aumentar o retrabalho de separação dos rolos para o 

corte da ordem de produção, faltando tecido no processo de enfesto, havendo 

necessidade de separação de outros rolos para mesma ordem com tecido já 

separado. 

 
 

4.5 Área útil do tecido jeans 
 

 

Toda previsão de consumo de tecido em uma peça está diretamente ligada à 

sua largura, e servirá de base para a simulação de encaixe feita pela modelagem 

para definir o consumo previsto e também alimentar a ficha de custo em relação à 

quantidade de tecido usado por peça.  

Acompanhando todo o processo de corte, pode-se notar que a informação 

dos fornecedores em relação à largura do tecido tanto nos books como nas fichas 

técnicas e nos rolos de tecidos, se relaciona a largura de aréola a aréola, que trata-

se do acabamento do tecido, que evita que ele não se desmanche em relação ao 

seu processo de construção no tear, amarrando os fios de modo que não sofram 

torções maiores que as pretendidas para aquele tipo de tecido.  

A aréola não faz parte da área útil do tecido, na realidade é toda descartada, 

porém como ocasionava muito questionamentos em relação ao recebimento dos 

tecidos, pois se entregava um tecido que estava no rolo a largura de 1,45 m que era 

a área útil, mas quando se media tinha 1,48 m, pois estavam medindo o total do 

tecido com a aréola, então as empresas do setor têxtil, padronizaram a informação 

como área total e não mais área útil.  
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Na FIGURA 33 fica claro que a parte branca nas extremidades laterais do 

tecido, aproximadamente de 1,5 a 2,0 cm de cada lado, se refere à aréola e não 

poderá ser usado para o processo de corte, justificando a diferença em relação se 

somar 0,03 m no processo de modelagem ao consumo previsto por peça, diferença 

essa que era atribuída ao risco no processo de encaixe.  

Para garantir um padrão a empresa passou a exigir que os fornecedores 

informassem por meio de tabelas, as larguras úteis dos tecidos jeans. Desta forma 

tanto para recebimento do tecido, quanto para definição do consumo é trabalhado 

com estas informações onde é expressa a área útil variando dentro da norma da 

ABNT NBR 13484 – 2004.  

 

FIGURA 33 - ARÉOLA DO TECIDO JEANS, DE COR BRANCA, NAS LATERAIS 
DO ENFESTO 

 
       Fonte: O autor (2016) 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Aplicação da ferramenta de gerenciamento do processo de corte 

 

A ferramenta de gerenciamento do processo de corte, desenvolvida em Excel, 

garante a análise da eficiência em relação a comparação do consumo previsto e 

pela utilização da área útil do tecido, através da geração do resíduo produzido pelo 

corte da ordem de produção, possibilitando verificar se foi eficiente ou não o 

processo de corte daquela ordem.  

O desenvolvimento da ferramenta se justifica pela difícil comparação de 

entradas de tecidos em metros e geração de resíduos em quilos e também pelo 

tecido não conter somente área útil mas partes que não serão aproveitadas como o 

caso das aréolas. A etiqueta do fornecedor do rolo de tecido jeans traz as 

informações necessárias para o uso da ferramenta, bastando apenas sequenciá-las, 

tornando necessário transformar a quantidade de tecido a ser contada em metros na 

quantidade de tecido jeans a ser cortada em quilos. 

A validação da ferramenta deu-se na análise do corte da ordem de produção 

número 21, com a produção de 335 peças da referência 96103 A, no tecido Tracy da 

Santista Têxtil de código interno 1021784 e com consumo previsto de 1,18 m de 

tecido jeans por peça. A ordem foi cortada na empresa no dia 16 de março de 2016 

onde foi realizado o acompanhamento do processo, da separação dos rolos de 

tecido até a baixa do tecido no estoque após o processo de corte.  

Nesta ordem 21, foram usados quatros rolos de tecido, nomeados de rolo 1, 

rolo 2, rolo 3 e rolo 4, com suas metragens e pesos, conforme FIGURA 34, gerando 

a metragem total do tecido 393,10 m e peso total do tecido 185,70 kg. Seu 

rendimento médio foi de 2,11 m por kg de tecido, conforme apresenta a TABELA 3.  

O papel do risco usado na ordem de produção gerou 1,46 kg e 0,45 kg de 

papel toalha foram usados. O total do peso do tecido jeans, papel do risco e papel 

toalha, foi de 187,60 kg, cortados na ordem de produção gerando o resíduos no final 

do processo de corte.  
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FIGURA 34 – ROLOS DE TECIDOS CORTADOS NA ORDEM DE PRODUÇÃO 
NÚMERO 21 

 
                               Fonte: O autor (2016)  
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TABELA 3 – CÁLCULO DO RENDIMENTO MÉDIO DE METROS DE TECIDO POR 

QUILO DA ORDEM 21 

 

 

Comprimento 

(m) 

Largura 

(m) 

Peso 

Rolo 

(kg) 

Rendimento 

(comprimento/peso) 

Rolo 1 96,00 1,50 45,40 96,00/45,40=2,11m/kg 

Rolo 2 118,10 1,52 55,80 118,10/55,80=2,11m/kg 

Rolo 3 86,00 1,51 40,60 86,00/40,60=2,11m/kg 

Rolo 4 93,00 1,51 43,90 93,00/43,90=2,11 m/kg 

    Fonte: O autor (2016) 

 

Após o processo de corte finalizado, retirou-se todo produto do processo à 

vácuo da máquina de corte, e pesou o resíduo produzido, misturado ao papel de 

risco e o papel toalha, totalizando 26,87 kg de resíduos. 

Deste valor descontam-se 1,46 kg de papel de risco e 0,45 kg de papel 

toalha, sobrando então 24,97 kg de resíduos de tecido jeans produzidos com o 

processo de corte da ordem 21. Transformando em metros para comparação de 

consumo de tecido, chegou-se a 52,85 m de tecidos jeans transformados em 

resíduos pelo processo de corte nesta ordem de produção, bastando para isso 

multiplicar os 24,97 kg de resíduos gerados pelo rendimento médio de 2, 11 m por 

kg de tecido jeans.  

A área útil do tecido em questão desta ordem de produção foi de 340,25 m de 

um total de tecido de 393,10 m, uma vez, que 52,85 m deste tecido virou residuo, 

gerando assim um consumo real para as peças de 1,02 m de tecido jeans, resultado 

este obtido pela divisão dos 340,25 m pela quantidade de peças cortadas na ordem 

335. O resíduo do tecidos jeans que fora na casa de 52,85 m,  gerou um consumo 

do tecido por peça cortada de 0,16 m, resultado este originado pela divisão dos 

52,85 m pelo número de peças da ordem de produção 335.  

Somando o consumo real com a geração de resíduos por peça se tem o 

consumo real de tecido por peça na ordem de produção que ficou na casa de 1,17 m 

por peça cortada, sendo que o previsto seria 1,18 m, por isso a planilha de Excel 



90 

 

(TABELA 4 ) compara a diferença entre a quantidade prevista e a real e sinaliza em 

verde se a diferença ficar positiva ou igual à zero, caso contrário sinaliza em 

vermelho com o resultado negativo.  

No caso da utilização da área útil o parâmetro  foi 85%, índice considerado 

bom pela empresa, porém pode ser comparada a previsão também do encaixe que 

simula esta eficiência, sinalizando em verde todas as vezes que aparecer a palavra 

eficiente e em vermelho quando aparecer ineficiente. 

 

TABELA 4–FERRAMENTA DESENVOLVIDA EM EXCEL PARA GERENCIAMENTO 
DO PROCESSO DE CORTE POR ORDEM DE PRODUÇÃO 

Número da OP 21

Referência da OP 96103A OP cortada 21

Quantidade de peças OP 335

Tecido usado na OP Tracy Resíduos gerados (Kg) 26,87

Fornecedor do tecido Santista (-) Papel do risco (Kg) 1,46

Codigo do tecido 1021784 (-) Papel toalha (Kg) 0,45

Consumo previsto por peça 1,18 (=) Resíduo do tecido (Kg) 24,97

(=) Resíduo do tecido (m) 52,85

Rolos utilizados na OP Metragem (m) Largura (m) Peso (Kg) Rendimento por m/Kg Entrada de tecido (m) 393,10

Rolo 1 96,00 1,50 45,40 2,114537445 (-) Geração de resíduos (m) 52,85

Rolo 2 118,10 1,52 55,80 2,116487455 (=) Area útil do tecido (m) 340,25

Rolo 3 86,00 1,51 40,60 2,118226601 (=) consumo pela area útil por peça 1,02

Rolo 4 93,00 1,51 43,90 2,118451025 (=) Produção de resíduo por peça 0,16

(=) Consumo total por peça 1,17

Diferença de Consumo de tecido OP
Média 393,10 1,50 185,70 2,116855143 Previso x Real

Utilização de área útil do tecido 86,56%
Processo de Corte OP 21

Entrada de tecidos em Kg 185,70

Entrada do papel do risco em Kg 1,46 Analise comparando os dois resultados EFICIENTE
Entrada do papel toalha em Kg 0,45

Entrada total de insumos (Kg) 187,60

GERAÇÃO DE RESÍDUOS

UTILIZAÇÃO DO TECIDO

0,01

 
Fonte: O autor (2016) 

 

 

5.2       Integração das informações técnicas entre o fornecedor têxtil e a 

empresa, e suas possíveis falhas     

 

A empresa já mantém um alinhamento entre as informações fornecidas pela 

indústria têxtil e a melhoria no seu processo de corte e demais processos de costura 

e acompanhamento de lavanderia, processo este terceirizado pela empresa.  

A informação constante nos rolos de tecidos e nas fichas técnicas dos tecidos 

vem proporcionando melhorias no processo, como melhor definição da área útil do 

tecido, através da medida de cada rolo, melhor entendimento de comportamentos de 

tecido em relação a encolhimento, informações sobre costurabilidade, como qual 
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tipo de agulha usar em cada tipo de tecido, tamanho do ponto e outros cuidados 

necessários na confecção da peça.  

A assistência técnica dos fornecedores ajuda na resolução de problemas que 

acontecem em relação a não conformidades em ordens de produção, como falta de 

encolhimento, pernas torcidas, processo de lavagem que não reproduzem a lavada 

da peça piloto ou danifiquem a peça, metragens de tecidos a menos no rolo, entre 

outros problemas que aparecem no dia a dia. Todas as reclamações são 

encaminhadas em forma de registro de insatisfação e analisado em laboratório e 

devolvido em forma de laudo técnico, onde é caracterizado se o problema foi do 

tecido, ou foi do processo, de modelagem, na costura, na lavanderia ou no 

acabamento. 

A empresa utiliza a informação da largura do tecido jeans, informada pelo 

fornecedor, para todo o processo de consumo das peças, da modelagem, onde gera 

o consumo previsto para a ficha de consumo e preço, bem como para todo o 

processo de risco, onde a largura servirá de base para o sistema de encaixe. Para a 

modelagem, nem sempre se tem uma informação precisa, pois a informação 

constante no book do fornecedor, não é a área útil e sim a área total, ou seja, entre 

aréolas, ficando o cálculo de largura variando entre o desconto destas e a variação 

permitida pela norma da ABNT.  

Após este estudo, o departamento de compras da empresa em contato com 

os representantes de tecido jeans, solicitou aos representantes dos fornecedores 

que providenciassem a largura útil mínima que os tecidos podem ser fornecidos.  

Cada fornecedor enviou uma tabela com as larguras úteis mínimas que seus 

tecidos jeans precisam ter para serem entregues aos clientes, que se tornou a base 

para todo o processo de modelagem e também como referência para o recebimento 

dos rolos de tecidos, pois, os mesmos são medidos ao chegar e as medidas 

comparadas com a tabela do fornecedor de largura útil mínima. 

Caso não atenda esta largura útil mínima é feita uma não conformidade e 

encaminhado ao departamento de compras, que autoriza ou não o recebimento dos 

rolos, essa largura mínima da tabela do fornecedor passou a ser a largura útil 
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mínima do tecido no cadastro de matéria prima do Enterprise Resource Planning  

(ERP)3 da empresa. 

A empresa no decorrer do desenvolvimento deste trabalho também procurou, 

através do seu departamento de compras, um agendamento para uma visita técnica 

a empresa Santista Têxtil, um dos seus principais fornecedores de tecido jeans, com 

a finalidade do acompanhamento nos processos produtivos e principalmente o 

entendimento das informações contidas nos rolos de tecidos, forma de 

armazenagem, separação e atendimento dos pedidos.  

A visita foi efetuada e participou da visita o gerente do corte, um encarregado 

de recebimento dos tecidos e um encarregado de separação de tecido para o corte. 

Após a visita estes passaram a observar algumas recomendações e melhoraram as 

interpretações das informações da etiqueta dos rolos, como identificações de 

sequências de rolos, armazenagem e transportes de forma mais adequada. 

Em cada ordem de produção é preciso, antes do processo do risco, informar a 

largura dos rolos que serão cortados, para que o risco trabalhe com o sistema de 

encaixe de modo que o risco fique adequado na área útil do tecido jeans, não 

atingindo a aréola do tecido.  

Após o conhecimento da area útil medida e comparada com a tabela do 

fornecedor é informado ao risco para o encaixe, porém pode haver diferenças 

consideráveis de rolos para rolo, podendo ser melhor agrupados. 

Na separação de quatro rolos de largura útil mínima de 1,36 m, pode ocorrer 

que algum rolo de tecido tenha vindo com 1,40 m e os outros tenham vindo com 

1,37 m, se passar todos com 1,37 m, haverá perda de 0,03 m de largura útil de 

tecido no rolo de 1,40 m, então se sugere que este rolo seja substituído por um com 

uma largura útil mais próxima de 1,37 m, reduzindo assim o desperdício e a geração 

de resíduos no processo de corte.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 é um sistema de informação que integra todos os dados e processos de uma organização em um único 

sistema 
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5.3 Gestão dos resíduos de tecido jeans na empresa 

  

O acompanhamento no primeiro semestre de 2016 mostrou que a empresa 

gera em média uma quantidade de 5.000 kg mensais de resíduos de tecido jeans. A 

gestão destes resíduos é feita de acordo com o plano de gerenciamento integrado 

de resíduos sólidos, elaborado com ajuda do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), que indica onde os resíduos de tecido jeans proveniente do 

processo de corte da empresa serão destinados, em forma de doação, para 

reutilização em enchimentos de acolchoados na empresa FA Maringá. Esta empresa 

da mesma cidade produz colchões e acolchoados para todo o Brasil.  

Além da empresa citada os resíduos são destinados a outra empresa, 

denominada Bráulio Coelho, da cidade de Ibiporã-PR, que leva os resíduos do 

tecido jeans para desfibramento e produção de novos fios no estado de Santa 

Catarina. 

Os resíduos de tecido jeans são alocados após o corte em sacos plásticos e 

direcionados a um depósito intermediário, que apresenta impermeabilização do solo 

e também cobertura contra intempéries, além de garantir acesso restrito ao local, 

ficando ali armazenados até o momento da coleta, conforme FIGURA 35 e 36. 

 
FIGURA 35 – ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS DE TECIDO JEANS 

 
    Fonte: O autor (2016) 
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FIGURA 36 – DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE RESÍDUOS DE TECIDO JEANS 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

No momento da coleta do resíduo do tecido jeans é emitida nota fiscal de 

doação para a empresa que coleta, que emite um certificado de coleta mensal, 

conforme FIGURA 37, onde consta a quantidade coletada no mês e as notas fiscais 

referentes à emissão do certificado, garantindo assim, que após a coleta a 

responsabilidade dos resíduos do tecido jeans passe a ser da empresa que coletou.  

 

 

FIGURA 37 – CERTIFICADO DE COLETA EMITIDO PELO FA MARINGÁ 

 
                  Fonte: O autor (2016) 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Para caracterização da importância da largura dos rolos na definição da área 

útil do tecido jeans a ser cortado, e consequentemente na geração de mais resíduos 

ou não, fez-se necessário o acompanhamento do processo de corte durante o mês 

de julho de 2016, por amostragem, monitorando cinco ordens de corte por dia útil, 

sendo que os dez primeiros dias úteis retratam os riscos feitos com base na largura 

informada pelo fornedor, processo habitual da empresa, e nos dez últimos dias utéis, 

com a menor largura medida nos rolos a serem cortados. 

Desta forma pode-se chegar, comparando a largura útil do tecido jeans 

informada pelo fornecedor com a largura útil real média dos rolos a serem cortados, 

quanto de área útil está se perdendo no encaixe dos moldes no risco, e assim 

mensurar quantos metros de tecido se perde por utilizar a largura informada pelo 

fornecedor ao invés da largura real. Na TABELA 5, fica evidente este comparativo 

com as ordens monitoradas, apresentando um percentual de perda em metros de 

tecidos de 1,28% de todo o tecido cortado nestas ordens, o que não aconteceria se 

utilizasse a largura real como se apresenta na TABELA 6. 
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TABELA 5– MONITORAMENTO DE ORDENS DE PRODUÇÃO COM UTILIZAÇÃO 
DA LARGURA PADRÃO DO TECIDO JEANS INFORMADA PELO FORNECEDOR 

 

Fonte: O autor (2016) 

Referência Largura do Tecido Quantidade de Peças Largura Média Total de Tecido Desperdício de Desperdício

Cortada Usada no Risco (m) Cortadas Rolos Cortados (m) (m) Tecido (m) Tecido em %

01/07/16 90270 Spencer PT 069142 1,54 250 1,54 160,00 0,00 0,00%

01/07/16 90329 Vicky 069146 1,41 149 1,42 113,40 1,13 1,00%

01/07/16 101078 Julia Plus 320117 1,47 106 1,48 119,00 1,19 1,00%

01/07/16 979 Sofia Dark 98165 1,29 155 1,34 190,80 9,54 5,00%

01/07/16 90330 Julia Plus 069117 1,47 141 1,48 140,00 1,40 1,00%

04/07/16 978 Dressy 98111 1,29 90 1,30 129,00 1,29 1,00%

04/07/16 981 Vicky 98135 1,41 88 1,42 122,40 1,22 1,00%

04/07/16 90291 Julia Plus 069128 1,47 259 1,47 192,00 0,00 0,00%

04/07/16 101137 Kayla 320223 1,37 294 1,37 296,00 0,00 0,00%

04/07/16 101133 Kayla 320225 1,37 247 1,37 318,50 0,00 0,00%

05/07/16 40651 Derick K21814 1,50 127 1,52 181,00 3,62 2,00%

05/07/16 40654 Sandler K21800 1,50 198 1,51 272,00 2,72 1,00%

05/07/16 40641 Sandler K21864 1,51 152 1,53 137,20 2,74 2,00%

05/07/16 40635 Barry K21870 1,45 130 1,48 134,00 4,02 3,00%

05/07/16 40648 Preston K21802 1,48 205 1,49 288,30 2,88 1,00%

06/07/16 40634 Brandon K21850 1,51 295 1,51 198,00 0,00 0,00%

06/07/16 40609 Daily K21855 1,41 152 1,42 217,00 2,17 1,00%

06/07/16 101149 Julia Plus ASD320154 1,47 151 1,49 155,00 3,10 2,00%

06/07/16 40615 Tracy K21971 1,46 148 1,48 92,10 1,84 2,00%

06/07/16 40682 Missy K21907 1,38 150 1,40 130,00 2,60 2,00%

07/07/16 40620 Missy K21903 1,38 203 1,38 182,00 0,00 0,00%

07/07/16 40663 Barry K21840 1,45 149 1,46 215,90 2,16 1,00%

07/07/16 40611 Preston K21951 1,48 156 1,48 105,80 0,00 0,00%

07/07/16 40665 Missy K21876 1,38 122 1,41 123,00 3,69 3,00%

07/07/16 40647 Tracy K21826 1,46 202 1,46 281,30 0,00 0,00%

08/07/16 40619 Daily K21821 1,41 155 1,42 213,00 2,13 1,00%

08/07/16 40660 Raphaela Dark K21853 1,47 151 1,48 203,00 2,03 1,00%

08/07/16 40650 Raphaela Dark K21812 1,47 201 1,47 304,00 0,00 0,00%

08/07/16 90342 Jet Sexfit ASD069121 1,45 116 1,45 124,80 0,00 0,00%

08/07/16 90338 Vicky ASDINF069124 1,41 101 1,43 117,30 2,35 2,00%

11/07/16 40664 Marina II K21895 1,42 199 1,43 217,00 2,17 1,00%

11/07/16 101160 Andrews Tinto ASD320157 1,36 414 1,36 503,00 0,00 0,00%

11/07/16 90346 Julia Plus ASDINF069120 1,47 199 1,48 206,00 2,06 1,00%

11/07/16 101169 Kayla ASD320223 1,36 210 1,37 209,20 2,09 1,00%

11/07/16 90345 Julia Plus ASDINF069128 1,47 203 1,48 149,00 1,49 1,00%

12/07/16 1099 Gisele Dark L99132 1,36 102 1,40 164,00 6,56 4,00%

12/07/16 1059 Reus L99140 1,41 149 1,44 246,90 7,41 3,00%

12/07/16 1064 Gisele L99122 1,36 156 1,38 234,00 4,68 2,00%

12/07/16 1017 Marina II L99148 1,42 106 1,45 100,00 3,00 3,00%

12/07/16 1067 Malha Denin L99144 1,52 103 1,52 99,40 0,00 0,00%

13/07/16 1038 Gisele L99114 1,36 94 1,39 135,00 4,05 3,00%

13/07/16 1021 Matte L99126 1,43 148 1,45 226,70 4,53 2,00%

13/07/16 1018 Kayla L99128 1,36 150 1,37 241,70 2,42 1,00%

13/07/16 1016 Luster L99112 1,37 159 1,38 227,30 2,27 1,00%

13/07/16 1020 Gisele L9930 1,36 155 1,40 246,00 9,84 4,00%

14/07/16 1098 Maiorca L99119 1,33 102 1,35 149,90 3,00 2,00%

14/07/16 1062 Tracy L99355 1,46 147 1,49 117,20 3,52 3,00%

14/07/16 1031 Matte L99136 1,43 151 1,44 259,40 2,59 1,00%

14/07/16 1047 Jet Slim Fit L99349 1,34 151 1,36 150,80 3,02 2,00%

14/07/16 1035 Mundi Galaxy Stretch L99183 1,51 154 1,53 104,20 2,08 2,00%

9.442,50 120,61 1,28%TOTAL

Data OP Nome do Tecido
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TABELA 6– MONITORAMENTO DE ORDENS DE PRODUÇÃO COM UTILIZAÇÃO 
DA LARGURA MÉDIA REAL DO TECIDO JEANS MEDIDA NOS ROLOS A SEREM 
CORTADOS 

Referência Largura do Tecido Quantidade de Peças Largura Média Total de Tecido Desperdício de Desperdício

Cortada Usada no Risco (m) Cortadas Rolos Cortados (m) (m) Tecido (m) Tecido em %

15/07/16 1005 Marina II L99151 1,44 100 1,44 127,00 0,00 0,00%

15/07/16 994 Extreme L99139 1,16 152 1,16 219,30 0,00 0,00%

15/07/16 995 Gisele Dark L99135 1,43 107 1,43 138,00 0,00 0,00%

15/07/16 1083 Royal L99123 1,43 100 1,43 134,80 0,00 0,00%

18/07/16 1149 Kayla 98341 1,41 72 1,41 77,80 0,00 0,00%

18/07/16 1162 Kayla 98139 1,40 75 1,40 109,00 0,00 0,00%

18/07/16 1152 Callas 98161 1,39 88 1,39 106,60 0,00 0,00%

18/07/16 101198 Vicky ASD320105 1,42 77 1,42 97,80 0,00 0,00%

18/07/16 101256 Tracy ASD320100 1,49 96 1,49 158,50 0,00 0,00%

19/07/16 101249 Zest Blue ASD320237 1,49 53 1,49 72,80 0,00 0,00%

19/07/16 101218 Kayla ASD320181 1,37 90 1,37 137,30 0,00 0,00%

19/07/16 1034 Dali PT L99167 1,34 200 1,34 218,20 0,00 0,00%

19/07/16 101235 Sandler ASD320191 1,52 100 1,52 135,30 0,00 0,00%

19/07/16 101201 Sandler ASD320111 1,52 164 1,52 207,70 0,00 0,00%

20/07/16 101239 Julia Plus ASD320203 1,47 187 1,47 244,00 0,00 0,00%

20/07/16 101223 Tracy ASD320138 1,49 188 1,49 275,20 0,00 0,00%

20/07/16 101259 Tracy ASD320249 1,49 98 1,49 79,00 0,00 0,00%

20/07/16 101208 Zest Blue ASD320213 1,46 110 1,46 105,20 0,00 0,00%

20/07/16 101253 Kayla ASD320267 1,39 90 1,39 123,00 0,00 0,00%

21/07/16 1171 Kayla 98109 1,39 83 1,39 111,00 0,00 0,00%

21/07/16 1118 Gisele Dark 98129 1,41 99 1,41 122,00 0,00 0,00%

21/07/16 1136 Kayla 98315 1,38 72 1,38 107,00 0,00 0,00%

21/07/16 1134 Tracy 98124 1,50 95 1,50 152,50 0,00 0,00%

21/07/16 101243 Marina Dark II ASD320245 1,42 214 1,42 161,00 0,00 0,00%

22/07/16 101255 Marina Dark II ASD320195 1,42 61 1,42 83,00 0,00 0,00%

22/07/16 101091 Marina Dark II ASD320162 1,42 240 1,42 239,00 0,00 0,00%

22/07/16 101252 Marina Dark II ASD320127 1,42 325 1,42 239,00 0,00 0,00%

22/07/16 1113 Tracy 98101 1,49 68 1,49 81,40 0,00 0,00%

22/07/16 101095 Marina Dark II ASD320171 1,42 224 1,42 270,00 0,00 0,00%

25/07/16 101200 Marina Dark II ASD320115 1,42 303 1,42 388,00 0,00 0,00%

25/07/16 101277 Missy ASD330119 1,41 208 1,41 268,00 0,00 0,00%

25/07/16 101293 Marina Dark II ASD330223 1,42 260 1,42 219,00 0,00 0,00%

25/07/16 101285 Ypoa PT ASD330217 1,35 194 1,35 191,00 0,00 0,00%

25/07/16 101196 Marina Dark II ASD320132 1,42 250 1,42 359,00 0,00 0,00%

26/07/16 101280 Tracy ASD330130 1,47 198 1,47 285,80 0,00 0,00%

26/07/16 101279 Julia Plus ASD330100 1,48 231 1,48 348,00 0,00 0,00%

26/07/16 101307 Julia Plus ASD330109 1,48 264 1,48 300,00 0,00 0,00%

26/07/16 101268 Malha Denin ASD320227 1,53 251 1,53 315,40 0,00 0,00%

26/07/16 101306 Oregon Blue Black ASD330215 1,48 192 1,48 179,10 0,00 0,00%

27/07/16 101267 Julia Plus ASD320187 1,48 199 1,48 262,00 0,00 0,00%

27/07/16 20584 Colbie Y35187 1,54 108 1,54 122,00 0,00 0,00%

27/07/16 40793 Barry K21911 1,47 201 1,47 183,10 0,00 0,00%

27/07/16 20560 Gisele Dark Y35271 1,40 97 1,40 83,00 0,00 0,00%

27/07/16 101177 Flint ASD320168 1,52 78 1,52 120,00 0,00 0,00%

28/07/16 40801 Missy K21803 1,39 305 1,39 400,00 0,00 0,00%

28/07/16 40791 Marina II K21831 1,43 168 1,43 205,00 0,00 0,00%

28/07/16 101317 Marina Dark II ASD330211 1,44 117 1,44 114,00 0,00 0,00%

28/07/16 90420 Sandler ASDINF069102 1,51 96 1,51 98,00 0,00 0,00%

28/07/16 90419 Sandler ASDINF069104 1,51 107 1,51 113,60 0,00 0,00%

29/07/16 101339 Priscila ASD330171 1,38 200 1,38 272,00 0,00 0,00%

29/07/16 101390 Priscila ASD330107 1,38 152 1,38 202,00 0,00 0,00%

29/07/16 101349 Preston ASD330120 1,48 255 1,48 338,10 0,00 0,00%

29/07/16 101325 Marina II ASD330102 1,42 151 1,42 219,00 0,00 0,00%

29/07/16 101344 Kayla ASD330145 1,38 104 1,38 77,70 0,00 0,00%

9.995,20 0,00 0,00%TOTAL

Data OP Nome do Tecido

 

Fonte: O autor (2016) 
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Este monitoramento apresenta que a empresa vinha perdendo mensalmente 

em média, antes da aplicação do estudo, um percentual de 1,28% de área útil de 

encaixe, o que representa na proporção da produção mensal da empresa um 

desperdício de 1.331 m de tecidos não utilizados para encaixe das peças a serem 

cortadas, como é demonstrado na TABELA 7. 

 

TABELA 7– DEMONSTRAÇÃO DO DESPERDÍCIO DE ÁREA ÚTIL NO ENCAIXE 

80.000

1,30

104.000

1,28%

1.331

MÉDIA DE PRODUÇÃO MENSAL DA EMPRESA (peças)

CONSUMO MÉDIO PREVISTO POR PEÇA CORTADA (m)

CONSUMO MÉDIO PREVISTO DE TECIDOS (m)

PERCENTUAL MÉDIO DE DESPERDIO DE TECIDO (%)

MÉDIA MENSAL DE DESPERDÍCIO DE TECIDO (m) 
 

Fonte: O Autor (2016) 

 

Porém, isso não quer dizer que a empresa estaria aproveitando esse tecido 

todo no encaixe das peças no risco, mas sim parte dele, pois com uma área útil 

maior para o encaixe, o encaixe pode apresentar uma melhor eficiência na 

distribuição dos moldes pelo software de encaixe.  

Para mensurar corretamente esse aproveitamento da largura média real em 

relação à largura média padrão e determinar o ganho que a empresa passou a ter 

com o uso da largura média real, é necessário que se utilize o resíduo do tecido 

jeans gerado pelo processo de corte como parâmetro para análise. 

Dentro do monitoramento das ordens de produção no mês de julho de 2016 

na empresa, buscou-se usar o peso do resíduo do tecido jeans como forma de 

gerenciar o ganho que a adoção da largura real do tecido jeans traria para o 

processo, e com o uso da ferramenta de gerenciamento de corte por ordem de 

produção transformar esta quantidade de quilos de resíduos de tecido jeans em 

metros de tecido jeans para uma análise em relação aos metros de tecido jeans 

cortados por ordem de produção.  

Desta forma a TABELA 8, demonstra que os resíduos de tecidos das ordens 

de corte nos dez primeiros dias utéis de monitoramento, representavam 18,13% do 

total de tecido cortado, pois ainda se estava usando a largura média padrão do 

tecido jeans passada pelo fornecedor. 
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TABELA 8– MONITORAMENTO DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NAS ORDENS DE 
PRODUÇÃO COM UTILIZAÇÃO DA LARGURA MÉDIA PADRÃO FORNECIDA 
PELO FORNECEDOR 

Referência Quantidade de Peças Total de Tecido Resíduos Área Útil

Cortada Cortadas (m) (m) (m)

01/07/16 90270 Spencer PT 069142 250 160,00 21,32 138,68

01/07/16 90329 Vicky 069146 149 113,40 15,61 97,79

01/07/16 101078 Julia Plus 320117 106 119,00 24,42 94,58

01/07/16 979 Sofia Dark 98165 155 190,80 40,80 150,00

01/07/16 90330 Julia Plus 069117 141 140,00 29,65 110,35

04/07/16 978 Dressy 98111 90 129,00 27,68 101,32

04/07/16 981 Vicky 98135 88 122,40 26,21 96,19

04/07/16 90291 Julia Plus 069128 259 192,00 28,57 163,43

04/07/16 101137 Kayla 320223 294 296,00 53,17 242,83

04/07/16 101133 Kayla 320225 247 318,50 56,09 262,41

05/07/16 40651 Derick K21814 127 181,00 30,33 150,67

05/07/16 40654 Sandler K21800 198 272,00 45,27 226,73

05/07/16 40641 Sandler K21864 152 137,20 21,20 116,00

05/07/16 40635 Barry K21870 130 134,00 20,53 113,47

05/07/16 40648 Preston K21802 205 288,30 49,63 238,67

06/07/16 40634 Brandon K21850 295 198,00 34,68 163,32

06/07/16 40609 Daily K21855 152 217,00 45,50 171,50

06/07/16 101149 Julia Plus ASD320154 151 155,00 24,98 130,02

06/07/16 40615 Tracy K21971 148 92,10 17,68 74,42

06/07/16 40682 Missy K21907 150 130,00 25,30 104,70

07/07/16 40620 Missy K21903 203 182,00 33,16 148,84

07/07/16 40663 Barry K21840 149 215,90 34,29 181,61

07/07/16 40611 Preston K21951 156 105,80 19,76 86,04

07/07/16 40665 Missy K21876 122 123,00 19,55 103,45

07/07/16 40647 Tracy K21826 202 281,30 43,71 237,59

08/07/16 40619 Daily K21821 155 213,00 41,50 171,50

08/07/16 40660 Raphaela Dark K21853 151 203,00 44,15 158,85

08/07/16 40650 Raphaela Dark K21812 201 304,00 50,89 253,11

08/07/16 90342 Jet Sexfit ASD069121 116 124,80 19,91 104,89

08/07/16 90338 Vicky ASDINF069124 101 117,30 23,17 94,13

11/07/16 40664 Marina II K21895 199 217,00 45,38 171,62

11/07/16 101160 Andrews Tinto ASD320157 414 503,00 105,76 397,24

11/07/16 90346 Julia Plus ASDINF069120 199 206,00 41,93 164,07

11/07/16 101169 Kayla ASD320223 210 209,20 37,54 171,66

11/07/16 90345 Julia Plus ASDINF069128 203 149,00 22,61 126,39

12/07/16 1099 Gisele Dark L99132 102 164,00 32,16 131,84

12/07/16 1059 Reus L99140 149 246,90 41,84 205,06

12/07/16 1064 Gisele L99122 156 234,00 44,49 189,51

12/07/16 1017 Marina II L99148 106 100,00 17,59 82,41

12/07/16 1067 Malha Denin L99144 103 99,40 16,58 82,82

13/07/16 1038 Gisele L99114 94 135,00 24,51 110,49

13/07/16 1021 Matte L99126 148 226,70 39,84 186,86

13/07/16 1018 Kayla L99128 150 241,70 42,83 198,87

13/07/16 1016 Luster L99112 159 227,30 37,40 189,90

13/07/16 1020 Gisele L9930 155 246,00 43,88 202,12

14/07/16 1098 Maiorca L99119 102 149,90 30,67 119,23

14/07/16 1062 Tracy L99355 147 117,20 22,11 95,09

14/07/16 1031 Matte L99136 151 259,40 45,79 213,61

14/07/16 1047 Jet Slim Fit L99349 151 150,80 29,59 121,21

14/07/16 1035 Mundi Galaxy Stretch L99183 154 104,20 20,51 83,69

9.442,50 1.711,72 7.730,78

Data OP Nome do Tecido

TOTAL

18,13%  
Fonte: O Autor (2016) 
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TABELA 9 – MONITORAMENTO DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NAS ORDENS DE 
PRODUÇÃO COM UTILIZAÇÃO DA LARGURA MÉDIA REAL DO TECIDO JEANS 

Referência Quantidade de Peças Total de Tecido Resíduos Área Útil

Cortada Cortadas (m) (m) (m)

15/07/16 1005 Marina II L99151 100 127,00 24,66 102,34

15/07/16 994 Extreme L99139 152 219,30 37,24 182,06

15/07/16 995 Gisele Dark L99135 107 138,00 23,74 114,26

15/07/16 1083 Royal L99123 100 134,80 27,27 107,53

18/07/16 1149 Kayla 98341 72 77,80 13,33 64,47

18/07/16 1162 Kayla 98139 75 109,00 23,08 85,92

18/07/16 1152 Callas 98161 88 106,60 23,60 83,00

18/07/16 101198 Vicky ASD320105 77 97,80 20,20 77,60

18/07/16 101256 Tracy ASD320100 96 158,50 27,07 131,43

19/07/16 101249 Zest Blue ASD320237 53 72,80 19,02 53,78

19/07/16 101218 Kayla ASD320181 90 137,30 26,00 111,30

19/07/16 1034 Dali PT L99167 200 218,20 31,57 186,63

19/07/16 101235 Sandler ASD320191 100 135,30 25,59 109,71

19/07/16 101201 Sandler ASD320111 164 207,70 42,10 165,60

20/07/16 101239 Julia Plus ASD320203 187 244,00 52,75 191,25

20/07/16 101223 Tracy ASD320138 188 275,20 44,95 230,25

20/07/16 101259 Tracy ASD320249 98 79,00 13,59 65,41

20/07/16 101208 Zest Blue ASD320213 110 105,20 20,41 84,79

20/07/16 101253 Kayla ASD320267 90 123,00 23,86 99,14

21/07/16 1171 Kayla 98109 83 111,00 17,05 93,95

21/07/16 1118 Gisele Dark 98129 99 122,00 21,41 100,59

21/07/16 1136 Kayla 98315 72 107,00 19,26 87,74

21/07/16 1134 Tracy 98124 95 152,50 27,69 124,81

21/07/16 101243 Marina Dark II ASD320245 214 161,00 25,35 135,65

22/07/16 101255 Marina Dark II ASD320195 61 83,00 16,55 66,45

22/07/16 101091 Marina Dark II ASD320162 240 239,00 36,71 202,29

22/07/16 101252 Marina Dark II ASD320127 325 239,00 39,45 199,55

22/07/16 1113 Tracy 98101 68 81,40 14,92 66,48

22/07/16 101095 Marina Dark II ASD320171 224 270,00 50,92 219,08

25/07/16 101200 Marina Dark II ASD320115 303 388,00 68,48 319,52

25/07/16 101277 Missy ASD330119 208 268,00 49,58 218,42

25/07/16 101293 Marina Dark II ASD330223 260 219,00 34,84 184,16

25/07/16 101285 Ypoa PT ASD330217 194 191,00 34,78 156,22

25/07/16 101196 Marina Dark II ASD320132 250 359,00 54,63 304,37

26/07/16 101280 Tracy ASD330130 198 285,80 46,27 239,53

26/07/16 101279 Julia Plus ASD330100 231 348,00 56,58 291,42

26/07/16 101307 Julia Plus ASD330109 264 300,00 57,42 242,58

26/07/16 101268 Malha Denin ASD320227 251 315,40 56,58 258,82

26/07/16 101306 Oregon Blue Black ASD330215 192 179,10 26,18 152,92

27/07/16 101267 Julia Plus ASD320187 199 262,00 43,91 218,09

27/07/16 20584 Colbie Y35187 108 122,00 21,27 100,73

27/07/16 40793 Barry K21911 201 183,10 32,22 150,88

27/07/16 20560 Gisele Dark Y35271 97 83,00 12,65 70,35

27/07/16 101177 Flint ASD320168 78 120,00 16,66 103,34

28/07/16 40801 Missy K21803 305 400,00 71,36 328,64

28/07/16 40791 Marina II K21831 168 205,00 38,97 166,03

28/07/16 101317 Marina Dark II ASD330211 117 114,00 21,78 92,22

28/07/16 90420 Sandler ASDINF069102 96 98,00 15,30 82,7

28/07/16 90419 Sandler ASDINF069104 107 113,60 15,29 98,31

29/07/16 101339 Priscila ASD330171 200 272,00 40,25 231,75

29/07/16 101390 Priscila ASD330107 152 202,00 33,20 168,8

29/07/16 101349 Preston ASD330120 255 338,10 52,27 285,83

29/07/16 101325 Marina II ASD330102 151 219,00 33,26 185,74

29/07/16 101344 Kayla ASD330145 104 77,70 14,48 63,22

9.995,20 1.737,55 8.257,65TOTAL

17,38%

Data OP Nome do Tecido

 
Fonte: O Autor (2016) 
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Já na TABELA 9, tem se uma redução no percentual de resíduos de tecido 

jeans gerados nas ordens monitoradas nos últimos dez dias utéis, com a adoção do 

uso da largura média real, gerando um percentual de redução de 0,75% na geração 

dos resíduos da empresa, resultado obtido pela diminuição dos percentuais dos dois 

tipos de acompanhamentos utilizando a largura padrão fornecida pelo fornecedor do 

tecido jeans 18,13% e utilizando a largura média medida nos rolos a serem cortados 

na ordens de produção 17,38%. 

Sendo assim a empresa passou a usar uma área útil maior do tecido jeans 

para o encaixe dos moldes, e passou a gerar menor quantidade de resíduos no 

processo de corte, aumentando assim sua eficiência.  

A TABELA 10, evidencia esse aumento de eficiência em valores, mensurando 

em reais o tecido jeans aproveitado no processo de corte que seria descartado como 

resíduo. Desta forma, a empresa estaria economizando um valor médio mensal de 

R$ 9.360,00, e somados no ano um valor de R$ 112.320,00. 

 
TABELA 10– MENSURAÇÃO EM REAIS DO TECIDO JEANS QUE PASSOU A SER 
APROVEITADO COM A UTILIZAÇÃO DA LARGURA MÉDIA MEDIDA NOS ROLOS 
A SEREM CORTADOS NAS ORDENS DE CORTE 

MÉDIA DE PRODUÇÃO MENSAL DA EMPRESA (peças) 80.000

CONSUMO MÉDIO PREVISTO POR PEÇA CORTADA (m) 1,30

CONSUMO MÉDIO PREVISTO DE TECIDOS (m) 104.000

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DE TECIDO (%) 0,75

MÉDIA MENSAL DE APROVEITAMENTO DE TECIDOS (m) 780

PREÇO MÉDIO DO METRO DE TECIDO (R$) 12,00

VALOR MÉDIO MENSAL COM APROVEITAMENTO DE TECIDOS (R$) 9.360,00

VALOR MÉDIO ANUAL COM APROVEITAMENTO DE TECIDOS (R$) 112.320,00  
Fonte: O Autor (2016) 

 

Além da economia em reais proporcionada pela mudança do uso da largura 

média padrão, informada pelo fornecedor pelo uso da largura média medida nos 

rolos, há uma redução na produção de resíduos, pois, se em um quilo de tecidos 

jeans em média tem dois metros do tecido jeans, a redução dos resíduos do tecido 

jeans seria de 390 kg mensais, ou então, 4.680 kg anuais. 

É nítida a necessidade de se pensar, a curto prazo, soluções que possam 

viabilizar a destinação do resíduo de tecido jeans, em função do grande volume 
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gerado e da dificuldade de se encontrar reuso para este tipo de resíduo, isso tem 

trazido às empresas do setor da confecção uma grande preocupação.  

Gerenciar o processo de corte garante uma melhor eficiência na utilização 

dos recursos, trazendo soluções e melhorias nos processos em busca da diminuição 

de falhas e geração de resíduos. 

Conhecer todas as etapas do processo de produção do tecido jeans ajuda as 

empresas do setor da confecção a melhorarem, em termos de adequação e 

tecnologia, processos que viabilizam melhor utilização de sua matéria prima 

principal. Esta integração de informações entre a indústria têxtil e da confecção, 

propicia um melhor gerenciamento do processo de corte, melhora a qualidade de 

armazenamento dos rolos de tecido jeans e previne as falhas de informações 

decorrentes no processo de corte. 

O uso da ferramenta de gerenciamento do processo de corte possibilita um 

monitoramento das ordens de produção, verificando se o todo o processo de 

previsão de consumo inicial, enfesto, corte e geração de resíduos, estão dentro da 

previsão da empresa. Também é possível realizar o monitoramento de todas as 

etapas e identificar possíveis falhas no decorrer da execução do corte da ordem, e 

também ajuda na separação adequada dos resíduos, pois ao ser pesado haverá a 

necessidade de que os plásticos do processo de corte sejam retirados. 

A geração do resíduo de jeans no processo de corte é inevitável e a sua 

melhor destinação, que seria o reuso, está cada vez mais escassa e longe de ser do 

interesse empresarial, mesmo com os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, 

que as empresas precisam apresentar, informando o destino de seus resíduos. 

 Ainda não tem um esforço coletivo, somente algumas ações isoladas que 

buscam amenizar o problema da destinação, a integração das informações de 

disponibilidade de resíduos de uma empresa poderia ser a necessidade de matéria 

prima de outras, porém, os sites que foram criados para essa integração estão como 

se não tivessem a menor serventia, desatualizados ou em fase de construção. 

Analisando a situação da empresa, pode-se dizer que a mesma dentro de seu 

processo de corte, vem buscando sempre informações junto aos seus fornecedores 

com a finalidade de melhorar seus processos internos, investindo sempre em 

melhorias de equipamentos e software. Porém, sobre a destinação dos resíduos do 
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tecido jeans está totalmente nas mãos da empresa FA Maringá, uma vez que a outra 

empresa Bráulio Coelho, não tem condições de absorver todo o resíduo gerado. 

Caso a FA Maringá deixe de coletar não há outro destino para este resíduo 

que não seja o aterro sanitário particular denominado Ambiental Sul, na cidade 

vizinha de Sarandi-PR, sendo coletado pela empresa Transresíduos com custo de 

R$0,40 o kg. 

 Isto  representaria para a empresa um custo mensal de destinação do 

resíduo do tecido jeans na casa de R$ 2.000,00, o que seria extremamente viável 

ainda para empresa, pois, qualquer outro destino que fosse dar a esses resíduos de 

tecido jeans pagaria o mesmo valor somente de frete para deslocamento deste 

resíduo, ainda sem considerar que para a destinação para um aterro sanitário a 

empresa não precisaria ensacar os resíduos como tem feito, economizando a 

embalagem e o tempo do operador para fazer este processo. 

Como a empresa vem sempre buscando melhorias e formas de 

gerenciamento do seu processo de corte, através de ações que buscam maior 

eficência, como investimentos em máquinas, treinamento de pessoas, 

relacionamento com fornecedores e visitas em feiras do setor, sugere-se, mesmo 

que por amostragem diária, que seja utilizado a ferramenta de gerenciamento do 

processo de corte, afim, de manter o processo sempre monitorado e fazer a 

checagem de variações de previsão de consumo, possibilitando com as informações 

um feedback de todo a gestão do processo de corte. 

Conclui-se que uma boa análise do processo traz uma boa economia 

financeira e também uma melhor visão sobre o negócio, porém, a utilização do 

resíduo do tecido jeans como forma de análise de eficiência do processo de corte da 

empresa permite através do uso da ferramenta de gerenciamento do processo de 

corte uma melhoria continua. 

Para trabalhos futuros, o presente estudo sugere que seja realizada uma 

investigação sobre a eficiência apresentada pelos sistemas automatizados de 

encaixe, pois os mesmos apresentam uma eficiência na casa de 85%, mas neste 

estudo, com o uso da ferramenta pode-se verificar várias diferenças nestes indices 

de eficiência apresentados pelo sistemas nas ordens de produção monitoradas. 
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