
Apesar da queda nas exporta-
ções, a moda brasileira também
começa a ganhar mais corpo
com novas tecnologias. Exem-
plo disso foi o concurso de Miss
Universo, realizado em setem-
bro do ano passado. Não foi ape-
nas a vencedora angolana Leila
Lopes quem usou um biquíni
que teve origem de uma paten-
te brasileira. As 88 candidatas
usaram modelos com um teci-
do da marca Salotex. A tecnolo-
gia, patenteada há cerca de três
anos pela empresa e batizada
de Sophis, permite a manuten-
ção do conforto térmico e por
conta da maciez serve de maté-
ria-prima para cerca de mil con-
fecções brasileiras.

Segundo Jairo Waiswol, sócio-
diretor da empresa, uma equipe
de quatro pessoas da Salotex via-
ja, ano a ano para detectar as
tendências de moda. A inova-
ção fica por conta de novas tec-
nologias de infraestrutura. “In-
vestimos todos os anos em má-
quinas que compramos de paí-
ses como Itália e Holanda”, diz
o empresário, que não revela va-
lores investidos no maquinário.

Outra tendência, que é uma
forte candidata a incrementar
as vendas da empresa, é a estam-
paria. Há dois anos, Waiswol
trouxe da Europa um maquiná-
rio digital que permite estam-
pas em alta definição em todos
os tecidos da empresa, que foca
seus negócios em moda praia,
moda íntima, roupas esporti-
vas, calçados, automobilístico,
decoração, e outros fins indus-
triais. “A estamparia ganhou vo-
lume por sua rapidez e hoje já
respresenta 20% de nossas ven-
das”, diz Waiswol.

A Salotex também tem em
seu portifólio outras tecnolo-
gias como a Powerconfort e Vê-
nus, cujos tecidos fazem a com-
pressão e são utilizados por es-
portistas e em pós-cirurgias,
por terem propriedades que es-
timulam a circulação e a cicatri-
zação e permitem o conforto
térmico.

Sustentável
Outra marca da empresa é a
Easycare, na qual o fio tem
uma característica que faz com
que o tecido não amasse e, por
não abserver odores, evita lava-
gens em excesso e dispensa o
ferro de passar.

Os investimentos da Salotex
em novas tecnologias, de fato,
vieram para atender a nova de-

manda do mercado. “Hoje o
consumidor está muito mais an-
tenado e bem-informado, e es-
tes produtos, de alto valor agre-
gado, são os mais procurados”.

A empresa, que já exportou
10% de sua produção para cerca
de 150 países, coloca os holofo-
tes no mercado nacional.

No ano passado, a Salotex re-
gistrou crescimento de 15% em
seu faturamento. Para 2012, a
meta é de 25%, em virtude das
recentes medidas de incentivo
à indústria anunciadas pela pre-
sidente Dilma Rousseff. “As
medidas não resolvem o proble-
ma por completo, mas trouxe-
ram um alívio à indústria”, afir-
ma Waiswol.

Fundada há 52 anos, a empre-
sa mantém atualmente seu par-
que fabril de 30 mil metros qua-
drados no bairro de Jaçanã, em
São Paulo. ■ T.M.

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Pouco tempo atrás, a discussão que girava em torno da
temática tecnologia e educação tratava do uso ou não
de ferramentas a favor da aprendizagem. Contudo, ao
resgatarmos um pouco da história e o reflexo que sofre-
mos hoje nas relações sociais e no trabalho, percebemos
que esse debate torna-se desnecessário. A Terceira Re-
volução Industrial que ocorreu após a II Guerra Mundial
provocou significativos impactos nos dias atuais, no mo-
do como a sociedade organiza sua atividade econômica
por meio das inovações tecnológicas. Essas inovações
suscitaram o surgimento da sociedade da informação,
em que as pessoas geram e armazenam suas informa-
ções assim como conseguem disseminá-la e ter acesso
de outros a todo o momento.

A sociedade da informação estabeleceu uma forma
nova de organização da economia, das relações e do mer-
cado. As novas tecnologias tornaram as respostas e deci-
sões mais rápidas, acompanhando o fluxo das resolu-
ções propostas, aumentando a competitividade no mer-
cado. Dessa forma, as empresas estão eliminando barrei-
ras físicas e reorganizando os funcionários em redes (co-

nectadas). Assim, inde-
pendente do local que
estão alocados em uma
empresa, acessam to-
das as informações gera-
das na organização a
qualquer momento.

Nesse atual contex-
to, as novas tecnologias
são entendidas por edu-
cadores e demais profis-
sionais da área como
um importante papel
na transformação e di-
fusão do conhecimen-
to, assim como na mu-
dança cultural, pois pas-
saram a exercer uma
enorme influência na

sociedade sendo ferramentas essenciais e indispensá-
veis à educação que precisa formar cidadãos para a so-
ciedade da informação.

Nas organizações educacionais são muitas as possibi-
lidades existentes e que podem ser utilizadas como ele-
mentos facilitadores da aprendizagem, como: computa-
dores, conexão à internet, software de criação de sites e
produção de textos colaborativos, salas de bate-papo,
televisão a cabo, satélites, sistema de rádio e jogos ele-
trônicos, os mesmos que hoje são absorvidos nas rela-
ções sociais e profissionais sustentadoras da produção.

Entretanto, mesmo com tantos recursos, o que se
percebe ainda são discretos e isolados movimentos de
uso das novas tecnologias em contextos escolares e em
sua grande maioria concentrado no Ensino Superior de-
vido ao avanço da Educação a Distância.

As ferramentas tecnológicas ainda não foram absorvi-
das de maneira efetiva, certamente por vários motivos
que vão desde a dificuldade de investimento financeiro, a
limitação de banda em algumas regiões do país, os confli-
tos culturais até a falta de formação e capacitação de mui-
tos profissionais da área da educação que desconhecem o
modo de absorver essas ferramentas de maneira eficaz no
processo de ensino, rompendo com metodologias que du-
rante anos foram utilizadas e atendiam às necessidades
da sociedade e profissionais daquele momento.

Seguramente, a educação não continuará por muito
tempo nessa tendência, pois sofrerá pressão social, cul-
tural e econômica que sinalizarão uma necessidade
emergente de mudança no atendimento das demandas
das novas gerações. ■
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Pesquisa brasileira
leva mais conforto e
beleza às passarelas
Empresa paulistana Salotex investe em maquinário para a criação
de patentes de peças do vestuário e hoje atende cerca de mil confecções

Mesmo com muitos
recursos, ainda é
discreto o uso das
novas tecnologias
em contextos
escolares que, em
sua grande maioria,
é concentrado no
Ensino Superior
devido ao avanço da
Educação a Distância
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Aportes brasileiros em 
equipamentos e maquinários
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




