
Entregas e Resultados

CÂMARA SETORIAL DAS 

INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO



COMUNICADOS:

A Câmara recebeu no dia 29 um grupo industrial de Santa Catarina com interesse em investir no Espírito Santo. Na

ocasião, o Ideies apresentou os dados econômicos do estado, do setor, e os investimentos previsto para os

próximos anos. O Senai ressaltou os cursos, os serviços e a experiência em atuar com as indústrias do Vestuário.

A reunião contou com a presença da Secretaria de Desenvolvimento do ES (Sedes), assessores parlamentares,

prefeitura de Colatina, Sebrae, equipe técnica do Ideies e do Senai e + Negócios.

Realizamos no dia 30 uma capacitação para os empresários do setor. O tema: a Sincronia do Negócio de Moda,

abordou que o sucesso do business de moda depende da sincronia de 4 grandes vertentes: o varejo, a indústria, a

criação e a distribuição. Tivemos a participação de 26 empresários de todo o Estado.

A capacitação integra o Programa de Desenvolvimento do Setor que contará com seis encontros. O objetivo é

qualificar os empresários e suas equipes para reagir a transformação digital do mercado, bem como a nova

concorrência mundial..

ENTREGAS / RESULTADOS Outubro - 2019



COMUNICADOS:

ENTREGAS / RESULTADOS

Realizamos o Vitória Moda, o evento apresentou a (R)evolução que tem sido o universo da moda, que se

transforma, inventa, reinventa, revoluciona, conscientiza e conecta.

O Vitória Moda Ano 12 teve início no dia 23 de setembro com uma Palestra de Abertura e no dia 24 de setembro

a Palestra de Capacitação, ambas no auditório da Findes, em Vitória. Já nos dias 25, 26 e 27 de setembro no Ilha

Buffet Álvares Cabral , em Vitória realizamos os Desfiles, o Espaço Business e o Espaço Gourmet.

Setembro - 2019



COMUNICADOS:

Realizamos, no Centro Moda Araçás e Colatina, a 2ª Palestra do Circuito de Capacitação do Vestuário.

Branding Digital para Moda - Falamos por que as marcas devem estar mais relacionadas com cultura do que somente

com categorias de consumo.

Apresentamos, na Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo, a Análise de Competitividade do Setor do

Vestuário.

O material produzido pelo Ideies tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado

entre Sindicatos das Indústrias do setor do Vestuário do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado do Espírito

Santo.

Realizamos capacitação Quer melhorar a gestão de multicanais e representantes de sua empresa?

Os mais de 50 empresários do setor ouviram sobre:

• Planejação, 

• Como formar e gerir uma equipe de Representantes Comerciais; 

• O Novo Vendedor; 

• O Impacto da Tecnologia; 

• Clientes Multicanais etc.

ENTREGAS / RESULTADOS Agosto - 2019



COMUNICADOS:

Realizamos, no Centro Moda Araçás e Colatina, a 1ª Palestra do Circuito de Capacitação do Vestuário.

O tema abordado desmistifica o Marketing de Influência, trouxe um novo olhar para cocriação de produtos, serviços e

experiências por meio de um programa de engajamento com influenciadores.

Lançamos o Vitória Moda Ano 12 para as marcas.

Em sua 12ª edição, o Vitória Moda, irá apresentar a (R)evolução que tem sido o universo da moda, que se transforma, inventa,

reinventa, revoluciona, conscientiza e conecta.

Será criado uma identidade local, consciente, Slow Fashion, sem gênero, sustentável e acessível à sua realidade.

ENTREGAS / RESULTADOS Julho - 2019



COMUNICADOS:

O setor com o objetivo de discutir sobre questões estratégicas e táticas de seus

negócios realizaram encontros ao longo do mês. Esta prática tem se revelado de

grande utilidade para o grupo, que agora pretende promover uma discussão

estruturada e coordenada por uma consultoria especializada.

O próximo encontro será coordenado por consultoria especializada, com o objetivo:

Discutir sobre as atuais práticas de gestão que geram maior impacto a curto prazo e

construir recomendações que possam trazer um melhor resultado para as empresas

que compõem o grupo.

ENTREGAS / RESULTADOS Junho - 2019



COMUNICADOS:

Movimento ModaLab 2019

Aberta a temporada 2019 do ModaLAB, o movimento que une diversos setores da indústria capixaba, academia e

mentes criativas no estímulo à inovação nos setores de confecção, vestuário e têxtil.

O projeto nasceu num setor de base criativa - a Indústria da Confecção e da Moda - e se conecta a cada dia com

outros setores e novos parceiros, numa clara demonstração de que tudo está interligado e que o caminho são as

aproximações sucessivas, a colaboração e a cooperação.

ENTREGAS / RESULTADOS Maio - 2019



COMUNICADOS:

Missão Técnica “Fast Fashion Learning Experience”, realizada entre os dias 31/03 a 07/04 de 2019.

Objetivos:

• Democratizar o conhecimento para a Indústria do Vestuário no Estado do Espírito Santo possibilitando o

contato direto com conhecimentos e experiências vencedoras no modelo de negócio Fast Fashion.

• Proporcionar conhecimento sobre os segredos da cadeia de fornecimento de grandes marcas e a fórmula de

como produzir mais rápido, com qualidade e sustentabilidade.

Programação:

• Visita a 7 indústrias do vestuário, incluindo a sede do Grupo Inditex.

• Participação no iTech Style Summit - Conferência Internacional sobre Têxtil e Vestuário
• Participação no Talks Internacional 01 - Futuro do setor, indústria 4.0, inovação e sustentabilidade na indústria

do Denim

ENTREGAS / RESULTADOS Abril - 2019



COMUNICADOS:

Missão Técnica “Fast Fashion Learning Experience”, realizada entre os dias 31/03 a 07/04 de 2019.

Apresentação do Programa de Desenvolvimento do Setor do Vestuário para o Sebrae, em 12/04/2019.

Objetivos:

• Promover a aproximação, alinhar diretrizes e informar sobre ações que proporcionam um ambiente que

fomente a competitividade do setor das indústrias do vestuário.

• Captar parceiro institucional/financeiro para a execução do Programa.

ENTREGAS / RESULTADOS



COMUNICADOS:

Os Projetos da Câmara do Vestuário para 2019 tem como objetivo tornar as indústrias ágeis e competitivas na forma de produzir,

diante disso os projetos prioritários para o ano envolvem conhecimento e metodologia que insere novas tecnologias e métodos

produtivos no processo de confecção.

Os projetos serão realizados em parceria com o Senai Cetiqt, centro de referência no setor.

ENTREGAS / RESULTADOS

O escopo dos projetos atenta-se para a evolução gradativa das indústrias. Diante disso a preocupação de elaborar projetos

sequencias e com propósitos de evolução.

MISSÃO 
TÉCNICA

MAPEAMENTO 
DO SETOR

WORK SHAPE

CLUSTER

VM

IMERSÃO + 4.0 
+ ÁGIL

Conhecimento

Diagnóstico

Prototipagem

Desenvolvimento

Visibilidade

Processo + Inovação

Março - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos
de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Fevereiro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos
de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Janeiro - 2019


