JOÃO PESSOA - PARAÍBA

TÊXTIL E CONFECÇÃO

INSTITUTO
SENAI DE
TECNOLOGIA
EM TÊXTIL E
CONFECÇÃO
O Instituto SENAI de Tecnologia em Têxtil e Confecção
foi criado para apoiar as empresas do setor têxtil
e de confecção, com soluções em tecnologia
e inovação. O trabalho da instituição é baseado
no conceito de moda sustentável e tem o objetivo
de colaborar para o fortalecimento da cadeia têxtil
Paraibana, tornando-a mais competitiva no cenário
nacional e internacional.

INFRAESTRUTURA
• Área construída atual: 5.450 m² dentro da unidade SENAI
Odilon Ribeiro Coutinho
Principais laboratórios:
• Laboratório de Estamparia Digital e Sublimática / Plantapiloto de Confecção / Laboratório de beneficiamento têxtil/
Laboratório Físico Fiação e Tecelagem

CIDADE/ESTADO:
João Pessoa – PB

CREDENCIAMENTOS E PREMIAÇÕES
• Acreditado pelo Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral
do Estado da Paraíba (Sinditêxtil)
• Acreditado pelo Comitê Gestor do APL de Confecções e Artefatos
de Algodão Colorido da Paraíba

SEGMENTOS
DE MERCADO
MAIS ATENDIDOS
• Têxtil e Confecção
• Alimentos e Bebidas
• Sucroalcooleiro
• Meio Ambiente

Principais equipamentos:
• Estamparia por sublimação
• Modelagem e prototipagem rápida com impressão 3D
• Serviços em usinagem de peças e dispositivo geral

• Máquina de corte automática (neocut) / Máquina corte a
laser / Impressora digital para sublimação / Máquina de
gravação e corte a laser / Plotter Jet Lux / Digiflash /
Urdideira Seccional / Tear circular 1/2 malha Jacquard /
Enfestadeira / Dobradeira de tecido / Tear circular mono
frontura / Lavadora horizontal / Lavadora frontal /
Secador rotativo / JET OverFlow / JIGGER PICCOLO
Computadorizado / Barca de tingimento / Gerador e
aplicador de ozônio / Centros de usinagem 3 e 5 eixos /
Eletroerosão / Máquina de corte CNC, entre outros

CONSULTORIA EM ALIMENTOS
E BEBIDAS
Além do trabalho no setor têxtil e de confecção, o instituto
presta consultorias para indústrias de alimentos e bebidas
na implantação e adequação de procedimentos técnicos
de acordo com normas e regulamentos do segmento.

ÁREAS DE
ATUAÇÃO/SERVIÇOS:
CONSULTORIA
O Instituto SENAI de Tecnologia em Têxtil e Confecção
é uma referência para empreendimentos pautados
pela sustentabilidade. A instituição presta consultorias
especializadas e customizadas, com foco na transferência
de tecnologias e em processos sustentáveis de produção.
Nesta área, também se destaca o apoio dado a empresas
interessadas em competir no mercado internacional.

SERVIÇOS OFERECIDOS
• Lean Manufacturing em Confecção
• PUPI - Pequenas Unidades de Produção Inteligente
• DSV Size BR Completo - Dimensionamento
Antropométrico do Vestuário
• DSV Size BR Simples - Dimensionamento Antropométrico
do Vestuário
• Desenvolvimento de Modelagem

SERVIÇOS OFERECIDOS
• Consultoria e assessoria para modernização da planta
industrial (fabril)
• Consultoria e assessoria em design de moda e design
estratégico
• Serviços laboratoriais têxteis (ensaios)
• Consultoria e assessoria de internacionalização de produtos
• Consultoria assistida em: fiação, tecelagem, malharia,
manutenção, beneficiamento;
• Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos - (PGRS Industriais)

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
O instituto oferece suporte técnico para o desenvolvimento
de produtos e articulando ações de apoio às indústrias
têxteis e de confecções, onde a Paraíba se destaca
pelas várias iniciativas de sustentabilidade na cadeia
da moda têxtil e de confecções, a exemplo do algodão
colorido naturalmente, também chamado de algodão
ecologicamente correto.

• Consultoria para implantação de boas práticas de
fabricação – BPF (Rdc-275/01)
• Capacitação em boas práticas de fabricação e manipulação
de alimentos
• Consultoria para elaboração e implantação de APPCC
(Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle)
• Consultoria para implantação do PAS (Programa Alimentos
Seguros)
• Consultoria em NR 12
• Consultoria para implantação de sistema ambiental (ISO 14001)

SERVIÇOS OFERECIDOS
• Consultoria para desenvolvimento de produtos
sustentáveis
• Desenvolvimento e usinagem de peças de alta
complexidade

SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
Os serviços técnicos especializados oferecidos pelo Instituto
SENAI de Tecnologia em Têxtil e Confecção são, em grande
parte, relacionados à prototipagem rápida ou impressão 3D.

SERVIÇOS OFERECIDOS
• Modelagem de produtos confeccionados
• Desenvolvimento de peça-piloto
Têxtil e Confecção
ist-textil@fiepb.org.br
(83) 3044.6611 – João Pessoa – PB

Saiba como o SENAI pode otimizar os processos da sua
empresa e posicioná-la melhor no mercado, acesse:
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WWW.INSTITUTOS.SENAI.BR/TECNOLOGIA

