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Há mais de 25 anos desenvolvemos soluções fáceis de 
aprender, usar e manter, que aceleram a criação, o desen-
volvimento e a produção de moda. 

Somos audaciosos, nossa inteligência também atende às 
necessidades de outras indústrias, como estofados, calçados, 
móveis, transportes e de outros materiais flexíveis. 

Somos parceiros e facilitadores; sabemos que cada cliente 
tem um desafio, por isso oferecemos soluções que se 
adaptam a diferentes necessidades.

Somos globais, líderes na América Latina e estamos 
presentes em mais de 70 países ao redor do mundo. Mais 
de 40.000 profissionais da moda utilizam as soluções 
Audaces diariamente.

Inovamos a partir do desenvolvimento de soluções 
acessíveis, garantindo a implantação da tecnologia de 
forma ágil em empresas de todos os portes.

O futuro pertence a quem inova a cada dia, 
quem se aventura por novos negócios.  
É nisso que a Audaces acredita, esta é  
a razão da sua existência.

Nossa missão é inovar a partir do desenvolvimento 
de soluções acessíveis, garantindo a implantação da 
tecnologia de forma ágil em empresas de todos os portes.

A multissolução Audaces 360 e a Sala de Corte 4.0, 
multiconectaram tecnologias revolucionárias para aqueles 
que querem entrar no mundo da indústria 4.0. A inovação 
está no DNA da Audaces. Cada diretor, cada gerente, cada 
colaborador é motivado a colocar a inovação em tudo o 
que faz, buscando oferecer soluções jamais vistas. 

Nossa meta é ajudar sua empresa a produzir mais e melhor. 
Independente do porte, estilo ou localização geográfica. 
Com as soluções Audaces sua empresa pode incrementar 
o design, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade 
dos produtos e economizar recursos.

A AudACeS é referênciA  
mundiAl em inovAção  
tecnológicA pArA A modA.  

FLORIANÓPOLIS 
AUDACES

PALHOÇA
AUDACES

TRENTO/ITÁLIA
AUDACES“

“
Claudio Grando, CEO da Audaces
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polo tecnológico  
em umA cidAde  
que respirA  
e inspirA modA.
Em uma paisagem encantadora,  
Audaces está em um dos principais 
polos de tecnologia das Américas, na 
capital de um Estado que respira e 
inspira moda.

TRENTO/ITÁLIA
polo de tecnologiA  
mecAtrônicA no 
pAís dA modA
Na Itália, centro criativo da moda 
mundial, acreditando na força 
transformadora do design, estamos 
na região de Trento,  um dos mais 
importantes polos de tecnologia 
mecatrônica da Europa.

FlorianÓpolis/BraSil
Nossos principais centros de  
desenvolvimento estão em:
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SOLUTION

A mAis completA 
solução em  
sistemAs pArA  
A indÚstriA 4.0
Somos audaciosos. Por isso, 
criamos o Audaces 360, um 
conceito inovador de inte-
gração das etapas criativas 
e produtivas para você atingir 
o sucesso de sua coleção. 
Uma solução completa para 
você gerar mais resultado, 
otimizando talento criativo 
e recursos por meio de in-
formação e praticidade. Na 
moda, toda empresa tem um 
grande desafio: ser asserti-
va no design e rentável na 
produção. Audaces 360 é a 
plataforma definitiva que 
você precisa para seu negó-
cio alcançar e superar esse 
desafio.
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Único com 4d
O 4D representa a dimensão do design, que se conec-
ta à visão tridimensional humana – um conceito de 
futuro da moda trazido pela tecnologia 4DAlize e 
integrado no Audaces 360. www.4dalize.com

Solte sua imaginação e desenhe 
roupas incríveis no computador em 4D.
No Audaces 360, com a tecnologia 4DAlize, você 
cria roupas incríveis e realiza ideias minutos depois  
de imaginá-las, diretamente sobre um manequim  
tridimensional.

ESTILO
Inovação Audaces: 
Pré-modelagem do 4D
Com a tecnologia 4DAlize, você 
extrai uma pré-modelagem e 
acelera o início do trabalho. A 
roupa é criada diretamente em 
4D, já com dimensões reais, e, 
por meio de recortes, são extra-
ídas formas planas para ajuste e 
refinamento, entregando a mo-
delagem final de forma rápida e 
com caimento preciso.

Ficha técnica automatizada

Além de fazer os desenhos estili-
zados e técnicos, o Audaces 360 
facilita a comunicação entre esti-
lista  e modelista, gerando fichas 
completas com informações de 
materiais, atividades e medidas.

Recursos específicos para  
o desenho de moda

Divida seu esforço pela metade 
e produza em dobro! Com re-
cursos específicos, crie coleções, 
aumente a sua produtividade e 
ganhe tempo para inovar.

Crie já sabendo quanto  
o produto vai custar

O Audaces 360 integra os pro-
cessos criativos e de desenvol-
vimento, permitindo simular o 
custo de produção da peça já 
na hora da criação.
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Audaces Digiflash
Digitalize moldes com precisão 
e rapidez, que se transformam 
em bases, podendo ser modi-
ficados sem perder o modelo 
inicial. E, o mais surpreendente, 
utilizando apenas uma fotografia 
digital, é possível digitalizar to-
dos os moldes de papel de seu 
modelo. Só quem digitaliza mol-
des na velocidade de um flash 
pode produzir inúmeros mode-
los a cada coleção. 

Digitalize seus moldes

Moldes de papel? Organize seu 
trabalho. Com o Audaces 360, 
digitalize-os com apenas um 
clique. Os moldes digitalizados 
ficam perfeitos e extremamente 
fáceis de trabalhar.

Rapidez e precisão

O Audaces 360 tem uma interfa-
ce intuitiva que permite, de forma 
simples e ágil, criar moldes com 
segurança, graduar e modificar 
bases já existentes, diretamente 
no computador.

Multiplique sua produtividade e  
reduza custos com o Audaces 360.
Sua modelagem está definitivamente na era digital com 
o Audaces 360. Desenvolva, de forma dinâmica, mol-
des de alta qualidade e precisão, independentemente da 
complexidade, iniciando diretamente no computador 
ou por meio da digitalização de moldes ou da extração 
da pré-modelagem do 4D. Soluções que garantem uma 
execução primorosa da sua coleção.

DESENVOLVIMENTO

Provador Virtual

Agilize a aprovação da coleção 
virtualmente. Com o recurso rea-
lidade virtual, você poderá visuali-
zar com expressividade sua ideia 
num manequim virtual 4D.
Em conjunto com a tecnologia 
4DAlize, é a solução que dá vida 
à sua ideia e aumenta a assertivi-
dade da coleção.
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encaixe de estampas digitais
Personalize sua produção com 
designs exclusivos, preenchen-
do os moldes com imagens de es-
tampas para impressão digital em 
tecido. Economize tempo, evitan-
do retrabalho no posicionamento 
manual dos moldes sobre as es-
tampas. Economize matéria-prima, 
imprimindo somente dentro dos 
moldes que são encaixados au-
tomaticamente com precisão e o 
máximo de aproveitamento.

economia e produtividade 

Em poucos minutos, seu encaixe 
está pronto. Planeje a ordem de 
corte, priorizando os encaixes 
conforme as necessidades de 
produção. Indique quais encaixes 
devem ser calculados primeiro 
automaticamente. Configure en-
caixes em bloco com facilidade.

Servidor de encaixe,  
praticidade e velocidade

Deixe o computador trabalhar 
por você, criando filas de en-
caixes para serem calculados, e 
mantenha a estação de trabalho 
liberada. Aumente o número de 
algoritmos para processar o en-
caixe, alcançando o máximo de 
aproveitamento.

obtenha encaixes excelentes que 
aproveitam ao máximo o tecido.
A matéria-prima tem um peso relevante no custo de 
uma peça, e otimizar esse recurso é fundamental para 
alcançar rentabilidade em grande escala. A economia 
de tempo pode significar o cumprimento dos prazos 
de entrega e aumentar a velocidade da comercializa-
ção das coleções.
O Audaces 360 possui opções de encaixe que garan-
tem economia de tempo e de matéria-prima, geren-
ciando e processando filas de encaixes enviadas por 
um ou mais computadores. Centímetros de economia 
de tecido se transformam em metros de lucro.

PRODUÇÃO
Audaces Jet Lux

Use a inteligência Audaces para plo-
tar riscos perfeitos, economizando 
tempo e recursos. Vantagens:

• Assistência técnica especializada

• Econômico e muito silencioso

• Sistema automático de voltagem

• Sensores para falta de papel e     
  de cartucho

• Baixo custo de manutenção

• Cartuchos de impressão com  
  melhor custo-benefício
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Audaces 360, conexão  
com você o tempo todo.
Em uma mesma plataforma fácil e rápida, você aces-
sa todo o conhecimento e recebe o apoio necessário 
para explorar ao máximo os recursos do Audaces 360.

Atendimento multicanal

Suporte técnico, via telefone, 
e-mail ou chat, com profissionais  
especializados, garante alto índi-
ce de satisfação.

Base de conhecimento 

Com tutoriais fáceis de aprender 
e usar, além de vídeos de de-
monstração. Usuários constan-
temente treinados, garantindo 
crescimento contínuo da sua 
empresa.

experiência compartilhada

Na Comunidade Audaces, con-
tate uma verdadeira legião de 
usuários. A Audaces contribui 
com a formação de profissionais 
em mais de 400 instituições de 
ensino de todo o mundo.

Assertividade no estilo

Crie com base no que dá certo. 
Com as informações das cole-
ções passadas, no Audaces 360 
você acerta no estilo, no mix, no 
que vende mais.

Sustentável no  
desenvolvimento

Desenvolva dentro do prazo e 
garanta sua entrega com os re-
cursos de controle de tarefas. 
Produza no custo previsto, sa-
bendo o pré-custo da peça e de 
toda a coleção.

planeje e execute sua coleção  
com eficiência.
O Audaces 360 agiliza o planejamento e a execução da 
coleção de moda. Com uma funcionalidade desenvolvi-
da para os gestores de produto e suas equipes, permite 
que eles conectem estratégias, processos e resultados. É 
o único do mercado da moda que se adapta ao modelo 
de negócio de cada empresa, integrando com sistemas e 
processos já existentes e organizando as informações dos 
modelos para servirem como base de dados no planeja-
mento das próximas coleções e na tomada de decisão.

VENDAS
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A sAlA de corte 
AudAces levA  
suA empresA  
À indÚstriA 4.0

As inovações desenvolvidas 
pela Audaces já estão ante-
cipando o futuro da Indústria 
4.0 na moda, em que toda a 
gestão dos processos pode 
ser feita com dados precisos 
e integrados, fornecidos por 
equipamentos inteligentes 
em tempo real e com acesso 
remoto. Isso significa que a 
sua produção pode estar li-
teralmente na palma da sua 
mão. No seu smartphone, 
por exemplo. É a Internet das 
Coisas (IoT) chegando à sua 
indústria. Com prazos curtos, 
exigência de novos produ-
tos e um mercado cada vez 
mais competitivo, a indústria 
da moda precisa adaptar-se 
e responder a essas mudanças 
com rapidez. Quando fala-
mos de corte, de entregas 
no prazo, de peças perfeita-
mente cortadas, falamos de 
Audaces Neocut Bravo.

INDUSTRY
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Audaces Neocut Bravo

A Audaces Neocut Bravo é uma máquina  
da Indústria 4.0. Com ela, a hora, dia, semana  
e mês da produção são cronometrados, ali-
nhados com os objetivos da sua empresa 
e fornecidos automaticamente para você 
tomar decisões com toda a segurança. O 
monitoramento contínuo das condições de 
trabalho permite a telemanutenção, o tele-
diagnóstico e a rápida resolução de qual-
quer situação.

Gerencie melhor com a inteligência da 
Neocut Bravo integrada com o aplicati-
vo Neocut Mobile para prevenir perdas e  
acelerar sua produção. Mantenha-se  atua-
lizado em tempo real para produzir mais.

um projeto 
global. A única 
fabricada no 
Brasil e na itália.

A máquina de corte
mais inteligente e
segura do mundo.
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A cabeça de corte da Neocut  
Bravo é um verdadeiro cérebro 
eletrônico. 
Mais de 300 sensores garantem que a  
Neocut Bravo adote a melhor condição de 
corte para diferentes tipos de materiais e 
distintas alturas de enfesto. Com eles, a 
produtividade na execução primorosa dos 
projetos, sem perdas, em escala e com 
acabamento, está assegurada.

espaçamento zero e alta  
qualidade de corte.
Cortando com espaçamento zero entre 
os moldes, a máquina define os pontos 
de partida automaticamente, garantindo  
qualidade de corte da primeira à última ca-
mada, com o máximo de aproveitamento 
de matéria-prima.

robusta para o corte  
de materiais pesados e  
delicada para tecidos leves.
O sistema de Lâmina Inteligente e os sen-
sores permitem à Neocut Bravo cortar 
com precisão materiais densos ou leves. 
A flexão da lâmina de corte é monitora-
da continuamente para garantir o corte  
perfeito, independentemente da comple-
xidade dos moldes ou da característica do 
tecido. Contornos, marcações e piques são 
feitos com precisão.
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Características técnicas:

• Em conformidade com a norma  
  de segurança nr-12

• Altura de corte: versões para até 2,5 cm,   
  5 cm e 7 cm de enfesto comprimido

• Janela de corte: 180 cm x 175 cm /  
  180 cm x 210 cm / 210 cm x 210 cm

• Espec. elétrica: trifásico 380 v 50/60 Hz

• Espec. pneumática: 150 I/min (6 bar)

• Comunicação: ethernet / wireless

• Velocidade máxima de corte: 100 m/min

• Ruído: menor que 75 dB

• Consumo médio de energia: 9 kW

• Peso aproximado: 3.200 kg

A segurança não é mero  
detalhe na Neocut Bravo.
A Neocut Bravo é a máquina de corte mais 
segura do mundo e está dentro da regula-
mentação NR-12. Ela interrompe seu fun-
cionamento assim que a área de trabalho 
da máquina é invadida. O retorno à opera-
ção é automático e instantâneo, no ponto em 
que parou, sem necessidade da intervenção 
do operador.

Silenciosa, a Neocut Bravo reproduz o mí-
nimo possível de ruído para uma máquina 
de corte e mantém a harmonia no ambien-
te de trabalho, interferindo menos na co-
municação das equipes.

operar é simples e intuitivo.
Fácil de usar e fácil de aprender, a Neocut  
Bravo tem uma interface que facilita o 
aprendizado de todos os seus recursos.

A melhor relação custo- 
benefício do mercado.
Fabricada no Brasil com eletrônica comer-
cial e peças de primeira linha, a Neocut Bra-
vo garante baixo custo de manutenção e 
economia de energia.

As soluções Audaces garantem agilidade e 
ganho de tempo nos processos de enfesto 
e corte. Economizamos o seu tempo para 
que você possa planejar o crescimento da 
sua empresa.
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Qualidade de enfesto

Além de fazer o alinhamento das bordas, 
a Audaces Linea possui inteligência para 
contabilizar a metragem e quantidade de 
folhas estabelecidas para cada enfesto. É 
possível também interromper o processo 
de enfesto ao identificar alguma falha no 
tecido e retomar o enfesto do ponto zero 
ou continuar a partir desse ponto.

Baixo custo de manutenção

Fabricada com eletrônica comercial e pe-
ças de primeira linha facilmente encontra-
das no mercado. E você ainda conta com 
assistência técnica especializada. 

A enfestadeira automática Audaces Linea acelera a produção e a comer-
cialização dos seus produtos. Programe diversos enfestos para o mesmo 
dia com simples toques na tela touch screen da máquina. Sua empresa 
ganhará dinamismo e autonomia e elevará o padrão dos produtos.

Audaces Linea

Controle de tensionamento

Os enfestos são feitos sem que os tecidos 
(ou demais materiais) sofram tensões. A 
máquina é parametrizada de acordo com 
cada material, assegurando a qualidade 
na peça acabada.

Características técnicas:

• Largura útil de trabalho: versões  
  até 180 e 220 cm

• Peso máximo do rolo: versões  
  até 50, 100 e 200 kg

• Velocidade máxima: 100 m/min

faça mais e melhor com a enfestadeira automática de tecido.
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Versatilidade, um ponto forte  
da Neocut SL

Flexível e adaptável, a Audaces Neocut SL 
combina a utilização de diferentes tipos de 
ferramentas para executar os cortes. Com 
isso, você obtém o melhor resultado para 
cada aplicação. 

Corte contínuo para o aumento  
de produtividade

Com o sistema de alimentação contínua, 
economize mais material e aumente sua 
produtividade em cortes personalizados A  
interface intuitiva e fácil de operar da Audaces 
Neocut SL permite uma operação simplifi-
cada para iniciar o corte rapidamente e sem 
complicações.

Pronta para o corte de estampa digital

Um sistema avançado de visão computacio-
nal reconhece os padrões de contorno de 

moldes impressos com estampas diretamen-
te sobre o tecido, cortando automaticamente 
com precisão e pouca necessidade de inter-
venção do operador. (Aparelho de digitaliza-
ção vendido separadamente)

Características técnicas:

• Máquina de corte de uma camada

• Lâmina circular de rotação contínua

• Janela de corte: 160 cm x 250 cm / 180 cm x  
  250 cm / consulte-nos sobre outros tamanhos

• Especificação elétrica: trifásico 380 v 50/60 Hz

• Comunicação: ethernet / wireless 

• Velocidade máxima de corte: 75 m/min

• Ruído: menor que 80 dB

• Consumo médio de energia: 11,5 kW

• Peso aproximado: 780 kg

Audaces Neocut SL
produza design personalizado e exclusivo em escala industrial.

A Audaces Neocut SL corta uma variedade de modelos em tecidos e materiais flexí-
veis, alimentada, continuamente, para uma produção rápida e econômica.
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imprima moldes na  
velocidade da lux.
Empresas que primam pela excelência 
utilizam o plotter industrial para con-
fecção Audaces Jet Lux. Use a inteligên-
cia Audaces para plotar riscos perfeitos, 
economizando tempo e recursos.

Audaces Jet Lux Vantagens:
• Assistência técnica especializada

• Econômico e extremamente silencioso

• Cartuchos com melhor custo-benefício

• Sistema automático de voltagem

• Sensores para falta de papel e de cartucho

• Baixo custo de manutenção

 Características técnicas:
• Opções de largura de impressão: 120, 

  185 e 225 cm

• Velocidades: 70 e 100 m²/h

• Espessura do papel: 40 g/m² a 80 g/m²

• Conexão via rede (ethernet)

• Tensão de entrada: 90 V ~ 240 V

• Consumo máximo de energia: 150 W
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audaces.com

@audaces

@audaces

@audacesbrasil
 @audacesinternacional

@audacesbrasil

https://www.audaces.com

