
PRODUÇÃO TÍTULO AUTOR ASSUNTO L ACESSO OBSERVAÇÕES 

ARTIGO Estratégias de inovação 

em APLs: viés para o 

desenvolvimento de 

produtos de moda 

Yslene Rocha Kachba
 

Kazuo Hatakeyama 

Constata e analisa a Gestão de 

Desenvolvimento de Produto (GDP) 

levantando as estratégias de inovação 

utilizadas em 5 APLs de confecção 

do estado do Paraná por meio das 

propostas mapeadas pelo Projeto 

Rotas Estratégicas para o Futuro da 

Indústria Paranaense (PREPFIP) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0103-65132013000400007 

Outubro/dezembro 

2013. 

ARTIGO 

 

A expansão das 

industrias de confecções 

no sudoeste do Parana 

Danielli Batistella Saquet Tal expansão está relacionada com 

os incentivos infra-estruturais e 

tributários de prefeituras municipais 

aos industriais e com a mãode-obra 

extremamente barata. 

https://periodicos.ufs

c.br/index.php/geosul

/article/view/2177-

5230.2008v23n46p55 

 

file:///C:/Users/NAT

HALY/Downloads/1

2492-38742-1-

PB.pdf 

Geosul, Florianópolis, 

v. 23, n. 46, p 55-78, 

jul./dez. 2008 

ARTIGO Arranjos produtivos 

locais de confecção no 

paraná: uma análise 

comparativa 

Antonio Carlos de 

Campos 

Patrícia Callefi 

A questão central proposta neste 

trabalho se refere a uma análise 

crítica dos seis casos de Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) de 

Confecção localizados no Estado do 

Paraná. O objetivo é fazer análise 

comparativa entre os APLs, 

revelando suas diferenças e 

similaridades. Os dados utilizados 

basearam-se em um projeto de 

pesquisa desenvolvido pela 

Secretaria de Planejamento do 

Estado do Paraná, IPARDES e 

diversas instituições de ensino 

superior do Paraná. 

http://e-

revista.unioeste.br/in

dex.php/gepec/article

/view/2351 

 

 

file:///C:/Users/NAT

HALY/Downloads/2

351-12500-1-PB.pdf 

Cidade não encontrada. 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DAS PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS NO PROJETO 

PESQUISA ACERCA DE ESTUDOS SOBRE A HISTÓRIA DA INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO/MODA NO PARANÁ 



ARTIGO 

 

Evolução dos arranjos 

produtivos locais (APL) 

de confecção no Estado 

do Paraná de 1995 a 

2006 

Antonio Carlos de 

Campos Jaime Graciano 

Trintin Vinícius 

Gonçalves Vidigal 

Apresenta e avalia a evolução da 

atividade produtiva dos APLs 

confeccionistas de Cianorte, 

Maringá, Apucarana, Terra Roxa e 

da região Sudoeste paranaense ao 

longo do período entre 1995 e 2006, 

assim como o desempenho dos 

mesmos em relação aos contextos 

estadual e nacional da atividade. 

http://aplicativos.fipe.

org.br/enaber/pdf/101

.pdf 

Novembro, 2014. 

ARTIGO 

 

Racionalização da 

produção de vestuário 

por meio de ações 

inovativas 

Yslene Rocha Kachba 

Kazuo Hatakeyama 

Abraham Benzaquen 

Sicsú 

Estudo multicaso de seis Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) de 

confecção do Estado do Paraná. 

http://pg.utfpr.edu.br/

dirppg/ppgep/ebook/

2009/CONGRESSO

S/Internacionais/Alte

c%202009/3.pdf 

Cidade não encontrada. 

2009. 

ARTIGO 

 

Diagnóstico setorial dos 

arranjos produtivos 

locais da região sudoeste 

do paraná para uma 

estratégia de 

desenvolvimento 

regional 

Msc. Alexandre Luiz 

Schlemper1 Dr. Marcos 

Junior Marini2 Dra. Maria 

de Lordes Bernartt 

Realiza um diagnóstico setorial dos 

APLs existentes na região Sudoeste 

do Paraná, visando orientar a 

elaboração de estratégias de 

desenvolvimento, tanto destes 

arranjos produtivos, como da 

respectiva região. Para atender a este 

propósito, foram selecionados três 

APLs das atividades econômicas de 

confecções, móveis e software. 

http://www.unisc.br/s

ite/sidr/2013/Textos/

129.pdf 

VI Seminário 

Internacional sobre 

Desenvolvimento 

Regional. Rio Grande 

do Sul: UNISC, 2013. 

ARTIGO A inserção territorial de 

apl’s do paraná e 

possibilidades de 

desenvolvimento 

territorial 

Monika Christina Portella 

Garcia 

Identificação das principais 

características destes aglomerados 

produtivos, bem como à 

compreensão da estrutura da 

governança territorial estabelecida, a 

partir da clara delimitação do papel 

de cada ator no desenvolvimento 

territorial. 

 

http://oca.ufmt.br/rev

ista/index.php/geoara

guaiaold/article/view/

263/pdf 

 

Cidade não encontrada. 

2011. 

ARTIGO Do Aglomerado 

Industrial ao APL: uma 

análise da indústria de 

confecções de Cianorte 

(PR) 

Antonio Carlos de 

Campos 

Nilson Maciel de Paula 

Analisar o setor de confecção de 

artigos do vestuário e acessórios 

no município de Cianorte (PR), 

segundo a abordagem de arranjos 

produtivos locais, cujo objetivo é 

http://ocs.ige.unicam

p.br/ojs/rbi/article/vie

w/333/252 

 

Revista Brasileira de 

Inovação: v.7, n.1 

jan/jun 2008. 

http://oca.ufmt.br/revista/index.php/geoaraguaiaold/article/view/263/pdf
http://oca.ufmt.br/revista/index.php/geoaraguaiaold/article/view/263/pdf
http://oca.ufmt.br/revista/index.php/geoaraguaiaold/article/view/263/pdf
http://oca.ufmt.br/revista/index.php/geoaraguaiaold/article/view/263/pdf
http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/article/view/333/252
http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/article/view/333/252
http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/article/view/333/252


 identificar os fatores estimuladores e 

inibidores à sua dinâmica 

produtiva. 

ARTIGO Gênero, trabalho 

faccionado e trabalho a 

domicílio: as faces da 

subcontratação na 

confecção de roupas de 

Cianorte – PR 

Ângela Maria de Sousa 

Lima 

O artigo refere-se a diferenciação 

entre cargos femininos e masculinos 

nas indústrias de têxtil/confecção da 

cidade de Cianorte-PR. 

http://www.uel.br/eve

ntos/gpp/pages/arqui

vos/1.AngelaLimapdf

.pdf 

 

Anais do I Simpósio 

sobre Estudos de 

Gênero e Políticas 

Públicas, ISSN 2177-

8248 

Universidade Estadual 

de Londrina, 24 e 25 de 

junho de 2010 

GT 7. Gênero e 

Trabalho – Coord. 

Anne Grace Gomes 

ARTIGO O corredor da moda 

norte-noroeste do Paraná 

à luz dos arranjos 

produtivos locais 

Marcia Regina Gabardo 

da Camara 

Luiz Gustavo Antonio de 

Souza 

Maria Aparecida de 

Oliveira 

Discute o grau de desenvolvimento 

do corredor da moda do eixo norte e 

noroeste do Paraná por meio da 

análise de arranjos produtivos locais, 

abrangendo as cidades de Cianorte, 

Apucarana, Maringá e Londrina, a 

partir dos graus de especialização 

obtidos pelo cálculo dos quocientes 

locacionais de emprego e 

estabelecimentos. 

https://dialnet.unirioj

a.es/servlet/articulo?c

odigo=4813498 

 

Revista Paranaense de 

Desenvolvimento, ISSN

-e 2236-5567, Nº. 110, 

2006 (Ejemplar 

dedicado a: Janeiro - 

Junho), págs. 33-68 

ARTIGO A produção de roupas 

em Cianorte-PR: 

Interfaces entre a história 

e a realidade dos 

trabalhadores e das 

trabalhadoras 

Profa Dra. Ângela Maria 

de Sousa Lima 

Discutir as características da 

subcontratação do trabalho na cadeia 

de produção de jeans e de “modinha” 

na região Umuarama/Cianorte, mais 

especificamente no município de 

Cianorte, para compreender seus 

impactos nas relações e nas 

condições de trabalho das 

trabalhadoras e dos trabalhadores 

com vínculos formais e informais 

nesse setor. 

http://www.uel.br/eve

ntos/sepech/sumarios

/temas/a_producao_d

e_roupas_em_cianort

e_pr_interfaces_entre

_a_historia_e_a_reali

dade_dos_trabalhado

res_e_das_trabalhado

ras.pdf 

UEL. Ano de 

publicação não 

encontrado. 
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ARTIGO 

Google 

acadêmico 

Ferramentas de 

marketing utilizadas em 

organização de eventos: 

o caso do Paraná fashion 

Maria Iolanda Sachuk 

Tamy Carla Corrêa 

A cidade de Maringá, no Paraná, 

conta com a realização de um grande 

evento de moda, denominado Paraná 

Fashion, que é organizado pela 

empresa Fashion House Promoção 

de Eventos e Assessoria de 

Comunicação em Moda, e tem como 

objetivo principal promover o 

desenvolvimentoregional por meio 

do desenvolvimento da indústria do 

vestuário do Estado. 

http://seer.uscs.edu.br

/index.php/revista_ge

stao/article/viewFile/

73/34 

UEM, 2007. 

ARTIGO 

(PIC) 

Da formação agrícola 

para o maior polo de 

confecção do norte do 

Paraná: a grande 

mudança na economia 

municipal de cianorte 

após a grande geada de 

1975 

Ronaldo Vasques 

Mariáh Majolo 

O presente projeto de iniciação 

científica, traz relatos de como 

iniciou o maior polo de confecção do 

sul do país, Cianorte “Capital do 

Vestuário”, configurada pelo libanês 

Sr. Chebli Mitre Abou Nahan. 

http://www.erh2014.

pr.anpuh.org/anais/20

14/78.pdf 

XVI encontro regional 

de história 

1964-2014: 50 anos de 

golpe militar no Brasil 

7 a 10 de outubro de 

2014. 

Universidade Estadual 

do Paraná/ Campo 

Mourão-PR 

ARTIGO A importância dos 

arranjos produtivos 

locais (apls) de 

confecções do norte e 

noroeste do Paraná para 

o mercado de trabalho 

local 

Talita Cristiane Martins 

Solange de Cássia I de 

Souza 

Katy Maia 

Analisa a importância do APL 

(Arranjo Produtivo Local) de 

Confecções do norte 

e noroeste do Paraná para o mercado 

de trabalho como gerador de 

emprego, à partir dos dados do 

Banco de 

Dados do Estado (BDEweb) 

disponibilizados pelo Ipardes, do 

período de 1996-2009. 

http://www.apec.unes

c.net/V_EEC/sessoes

_tematicas/Economia

%20regional%20e%2

0urbana/A%20IMPO

RT%C3%82NCIA%

20DOS%20ARRANJ

OS%20PRODUTIV

OS%20LOCAIS%20

APLs.pdf 

UEL. Ano de 

publicação não 

encontrado. 

 

ARTIGO Inovação e orientação 

para o mercado e 

desempenho no arranjo 

produtivo local 

embrionário do vestuário 

de Londrina/PR 

Fabiano Palhares Galão 

Marcia Regina Gabardo 

Da Camara 

Analisa o impacto da inovação e da 

orientação para o mercado sobre o 

desempenho das empresas do arranjo 

produtivo local do vestuário de 

Londrina. 

a) as empresas são altamente 

orientadas para o mercado; b) o 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/fs000271.pd

f 

Revista de Ciências da 

Administração • v. 11, 

n. 23, p. 87-112, jan/abr 

2009, Londrina PR. 



comportamento inovador do arranjo 

é baixo; c) o lançamento de novos 

produtos é a prática inovadora mais 

utilizada pelas empresas; e d) a 

orientação para o mercado e a 

inovação contribuem para o 

crescimento do faturamento e para o 

retorno do investimento das 

indústrias do vestuário de Londrina. 

ARTIGO Ambiente, Interpretação 

e Estratégia em 

organizações 

paranaenses dos setores 

de vestuário e alimentos 

Camila B. Rodrigues 

Cochia 

Clóvis L. Machado da 

Silva 

Verifica de que maneira os esquemas 

interpretativos dos dirigentes de 

pequenas empresas dos setores de 

vestuário e de alimentos no Estado 

do Paraná atuaram como mediadores 

das estratégias de ação dessas 

organizações, em face das pressões 

técnicas e institucionais do contexto 

ambiental, no período compreendido 

entre 1998 e 2001. 

http://www.redalyc.o

rg/pdf/840/84009503.

pdf 

RAC - Revista de 

Administração 

Contemporânea, vol. 8, 

núm. Esp, 2004, pp. 11-

35 Associação Nacional 

de Pós-Graduação e 

Pesquisa em 

Administração Rio de 

Janeiro, Brasil 

ARTIGO A relação da orientação 

para o mercado e o 

comportamento inovador 

das indústrias do 

vestuário 

Fabiano Palhares Galão 

Flávia Pelissari Pomin 

Frutos 

Vandre Alex da Silva 

Mario Nei Pacagnan 

articular os conceitos de inovação e 

orientação para o mercado, 

utilizando como referencial empírico 

o setor têxtil-vestuá- rio. Amostra de 

62 empresas industrias no setor 

têxtil-vestuário, em Londrina- PR. 

http://www.redalyc.o

rg/pdf/3312/3312271

10006.pdf 

Universidade Nove de 

Julho Bras/ Revista 

Ibero Americana de 

Estratégia 

São Paulo, 2007. 

ARTIGO Condições de saúde da 

mulher trabalhadora na 

indústria do vestuário 

Hellen Pollyanna Mantelo 

Cecilio 

Maria Antonia Ramos 

Costa 

Regina Lúcia Dalla Torre 

Silva 

Sonia Silva Marcon 

Investigar aspectos das condições de 

vida e saúde da mulher trabalhadora 

na indústria têxtil. Estudo descritivo 

exploratório, realizado na região 

noroeste do Paraná, em quatro 

municípios selecionados por 

conveniência. Os dados foram 

coletados nos meses de outubro e 

novembro de 2011, no próprio local 

de trabalho, por meio de questionário 

autoaplicável. A amostra foi 

constituída por 177 mulheres 

http://www.redalyc.o

rg/pdf/3240/3240279

86015.pdf 

Universidade Federal 

do Ceará Brasil 

/Revista da Rede de 

Enfermagem do 

Nordeste 

 



trabalhadoras em indústrias do 

vestuário, com idades entre 18 e 60 

anos. 

ARTIGO O sistema de qualidade 

na indústria de confecção 

Sandra Biégas 

Patrícia Machado Mellero 

Cardoso 

Os objetivos específicos abrangem 

descrever a prática de qualidade 

específica da indústria de 

confecção e identificar os conceitos e 

categorias relacionados à qualidade. 

Só cita Cianorte. 

http://www.cesumar.

br/prppge/pesquisa/e

pcc2011/anais/sandra

_biegas.pdf 

VII EPCC- Encontro 

Internacional de 

Produção Científica 

Cesumar. 25 a 28 de 

outubro de 2011. 

Maringá-PR. 

ARTIGO Análise do Posto de 

Trabalho das Costureiras 

da Indústria de 

Confecções de 

Cianorte/PR: Aplicando 

a Metodologia do 

Finnish Institute of 

Occupational Health 

 

Monteiro, Cláudia Cirineo 

Ferreira; 

Paschoarelli, Luis Carlos; 

Camargo, 

Maristela Gomes; 

O elevado número de empresas de 

confecção na cidade de 

Cianorte/PR gerou grande 

quantidade de empregos, e 

conseqüentemente uma 

elevadademanda ergonômica. Nesta 

pesquisa foi analisado o posto de 

trabalhode costureiras, sendo 

aplicado o protocolo de avaliação 

ergonômicadoFinnish Institute of Oc

cupational Health. Resultados 

positivos enegativos reiteram que a 

aplicação deste procedimento 

metodológico éuma alternativa 

viável para as ações e pesquisas do 

design ergonômico. 

http://pt.scribd.com/d

oc/95252811/Analise

-do-Posto-de-

Trabalho-das-

Costureiras-da-

Industria-de-

Confeccoes-de-

Cianorte-PR-

Aplicando-a-

Metodologia-do-

Finnish-Institute-of-

Occupational-H 

7° Congresso Brasileiro 

de Pesquisa e 

Desenvolvimento em 

Design. Paraná 2006. 

ARTIGO Cadeia têxtil-vestuário: 

discutindo a existência 

de um arranjo produtivo 

local na região 

metropolitana de 

Londrina-Paraná 

Marcia Regina Gabardo 

da Câmara, Maria de 

Fátima S. de Souza 

Campos, Márcia 

Gonçalves Pizaia, Luiz 

Gustavo Antonio de 

Souza, Marco Aurélio 

Arbex, Marcia Regina 

Godoy, Fabiano Palhares 

Galão 

Discute a existência de uma 

aglomeração de indústrias do 

vestuário na Região Metropolitana 

de Londrina, verificar suas 

características e, a partir da análise 

dos indicadores de seu grau de 

desenvolvimento, inferir se a 

aglomeração pode ser caracterizada 

como um Arranjo Produtivo Local – 

APL. Os procedimentos 

metodológicos envolvem a revisão 

de estudos clássicos sobre 

https://siaiap32.univa

li.br/seer/index.php/r

a/article/view/83 
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aglomerações produtivas e de redes. 

Para identificar o grau de 

aglomeração, realiza-se o cálculo dos 

quocientes locacionais de emprego e 

estabelecimentos do setor têxtil - a 

base de dados é a RAIS para o 

período 1995/2003. Para qualificar as 

informações estatísticas e verificar se 

as características da aglomeração 

permitem configurar um APL, são 

discutidos os resultados de duas 

pesquisas de campo. Esta pesquisa é 

de natureza quantitativa e qualitativa, 

descritiva e apoiada em dados 

secundários. Os resultados permitem 

concluir que vários elos da cadeia 

produtiva estão presentes na região 

de Londrina-Paraná, caracterizando-

se como uma aglomeração produtiva, 

cujos elos apresentam fragilidade e 

que as características da aglomeração 

permitem classificá-la como embrião 

de APL, com elevado potencial de 

desenvolvimento. 

ARTIGO Avaliação do risco de 

câncer de colo uterino 

em trabalhadoras da 

indústria têxtil 

Maria de Lourdes Silva 

Marques Ferreira, Marli 

Teresinha Gimeniz 

Galvão 

É uma pesquisa convergente-

assistencial desenvolvida em 2004 

com 105 trabalhadoras da indústria 

têxtil, tendo como objetivo investigar 

e analisar o resultado citopatológico 

e risco do câncer do colo uterino. Em 

sua maioria as mulheres eram 

casadas, com parceiro sexual único, e 

60% tinham entre um e dois filhos. 

Quanto ao resultado da citologia, 

9,5% estavam na classe I e 87,6% na 

classe II. Do total, 2,9% 

apresentavam alteração intraepitelial 

http://periodicos.uem

.br/ojs/index.php/Cie

ncCuidSaude/article/

view/7780 

 



e 2,0% alterações citológicas 

induzidas por HPV. Os riscos 

observados foram: multiplicidade de 

parceiros, tabagismo, história de 

DST, multiparidade, precocidade 

sexual e neoplasia intraepitelial. 

ARTIGO 

(REVISTA) 

Desenvolvimento e 

Produção de Vestuário 

Sleepwear para as 

Idosas do Recanto dos 

Velhinhos de Cianorte-

PR. 

Desenvolvido por 

professores Moda Uem. 

Artigo sobre qualidade de vida, 

mercado, ergonomia, 

sustentabilidade. 

http://www.fiepr.org.

br/nospodemosparan

a/uploadAddress/Des

envolvimento_e_Pro

drucao_de_Vestuario

_Sleepwear_para_as

_Idosas_do_Recanto

_dos_Velhinhos_de_

Cianorte[40002].pdf 

Maringá-2012. 

ARTIGO Modelagem aplicada à 

indústria de confecção: 

estudo prático 

na cidade de Cianorte – 

PR 

Marlina Salvador Radi; 

Carla Hidalgo Capelassi; 

Joyce Pavão do Prado. 

Sobre o setor de modalagem nas 

industrias, faz uma breve descrição 

sobre historia de Cianorte. 

http://coloquiomoda.

com.br/anais/anais/8-

Coloquio-de-

Moda_2012/GT10/P

OSTER/102648_Mo

delagem_aplicada_a_

industria_de_confecc

ao.pdf 

 

Cidade e ano não 

encontrados. 

ARTIGO Identificação e análise 

espacial das 

aglomerações produtivas 

do 

setor de confecções na 

região sul 

Marcos Aurelio 

Rodrigues; 

Waleska de Fátima 

Monteiro; 

Antonio Carlos de 

Campos; 

José Luiz Parré. 

Identifica e analisa a evolução das 

aglomerações produtivas do setor 

confeccionista na região Sul do 

Brasil. Dois fatores alicerçam o 

procedimento metodológico, 

proximidade geográfica e 

concentração setorial, combinados 

por Análise Espacial de 

Concentração. 

http://www.anpec.or

g.br/encontro2009/in

scricao.on/arquivos/0

00-

c4b9e6be35f891650c

04b63ba84b4809.pdf 

2012, vol.16, n.2, 

p.311-338 

ARTIGO A consolidação de um 

pólo atacadista de 

confecções a partir das 

Articulações dos agentes 

Adeir Archanjo da Mota; 

Gilmar Aparecido Assalin 

 

Cita várias vezes Cianorte 

(Indúdstria) 

http://www.anpur.org

.br/site/anais/ena14/

ARQUIVOS/GT2-

1149-783-

XIV ENCONTRO 

NACIONAL DA 

ANPUR Maio de 2011 

Rio de Janeiro - RJ – 

http://www.fiepr.org.br/nospodemosparana/uploadAddress/Desenvolvimento_e_Prodrucao_de_Vestuario_Sleepwear_para_as_Idosas_do_Recanto_dos_Velhinhos_de_Cianorte%5b40002%5d.pdf
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http://www.fiepr.org.br/nospodemosparana/uploadAddress/Desenvolvimento_e_Prodrucao_de_Vestuario_Sleepwear_para_as_Idosas_do_Recanto_dos_Velhinhos_de_Cianorte%5b40002%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/nospodemosparana/uploadAddress/Desenvolvimento_e_Prodrucao_de_Vestuario_Sleepwear_para_as_Idosas_do_Recanto_dos_Velhinhos_de_Cianorte%5b40002%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/nospodemosparana/uploadAddress/Desenvolvimento_e_Prodrucao_de_Vestuario_Sleepwear_para_as_Idosas_do_Recanto_dos_Velhinhos_de_Cianorte%5b40002%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/nospodemosparana/uploadAddress/Desenvolvimento_e_Prodrucao_de_Vestuario_Sleepwear_para_as_Idosas_do_Recanto_dos_Velhinhos_de_Cianorte%5b40002%5d.pdf
http://coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-Coloquio-de-Moda_2012/GT10/POSTER/102648_Modelagem_aplicada_a_industria_de_confeccao.pdf
http://coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-Coloquio-de-Moda_2012/GT10/POSTER/102648_Modelagem_aplicada_a_industria_de_confeccao.pdf
http://coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-Coloquio-de-Moda_2012/GT10/POSTER/102648_Modelagem_aplicada_a_industria_de_confeccao.pdf
http://coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-Coloquio-de-Moda_2012/GT10/POSTER/102648_Modelagem_aplicada_a_industria_de_confeccao.pdf
http://coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-Coloquio-de-Moda_2012/GT10/POSTER/102648_Modelagem_aplicada_a_industria_de_confeccao.pdf
http://coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-Coloquio-de-Moda_2012/GT10/POSTER/102648_Modelagem_aplicada_a_industria_de_confeccao.pdf
http://coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-Coloquio-de-Moda_2012/GT10/POSTER/102648_Modelagem_aplicada_a_industria_de_confeccao.pdf
http://coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-Coloquio-de-Moda_2012/GT10/POSTER/102648_Modelagem_aplicada_a_industria_de_confeccao.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2009/inscricao.on/arquivos/000-c4b9e6be35f891650c04b63ba84b4809.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2009/inscricao.on/arquivos/000-c4b9e6be35f891650c04b63ba84b4809.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2009/inscricao.on/arquivos/000-c4b9e6be35f891650c04b63ba84b4809.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2009/inscricao.on/arquivos/000-c4b9e6be35f891650c04b63ba84b4809.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2009/inscricao.on/arquivos/000-c4b9e6be35f891650c04b63ba84b4809.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2009/inscricao.on/arquivos/000-c4b9e6be35f891650c04b63ba84b4809.pdf
http://www.anpur.org.br/site/anais/ena14/ARQUIVOS/GT2-1149-783-20110106194320.pdf
http://www.anpur.org.br/site/anais/ena14/ARQUIVOS/GT2-1149-783-20110106194320.pdf
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sociais do arranjo 

produtivo e dos  

shopping 

Centers atacadista da 

cidade média de Maringá 

20110106194320.pdf 

 

Brasil 

ARTIGO Desenvolvimento da 

indústria de moda em 

Cianorte, 

Estado do Paraná. 

ALVES, G; FABRI, J. R; 

KUBO, J. A. 

2009. 

Discorre um pouco sobre a historia 

de Cianorte e sobre a relação entre 

designers e industria. 

http://revistas.unipar.

br/akropolis/article/vi

ew/2855/2120 

Cidade e ano não 

encontrados. 

DISSERTAÇÃO Análise de estratégias 

inovativas de 

consolidação de arranjo 

produtivo local de 

confecção do estado do 

paraná 

Yslene Rocha Kachba Análise de estratégia para a 

consolidação de 5 apls de confecção 

do Estado do Paraná, com 

organização há mais de 4 anos. 

http://www.pg.utfpr.e

du.br/ppgep/dissertac

oes/diss_2009/Disser

ta.pdf 

 

UTFPR- Ponta Grossa-

PR 03 de dezembro de 

2009 

DISSERTAÇÃO A indústria de confecção 

do vestuário do 

município de Pato 

Branco: aspectos de 

desenvolvimento, gestão, 

design, e proposta de 

reaproveitamento dos 

resíduos têxteis 

Andréia Mesacasa Possui como foco a indústria de 

confecção do vestuário no município 

de Pato branco, e busca evidenciar 

aspectos relativos à gestão, design, 

caracterização de matérias-primas e 

geração de resíduos. Além disso, na 

tentativa de amenizar o gargalo 

referente ao correto destino dos 

resíduos têxteis gerados no processo 

produtivo, propõe como alternativa o 

reaproveitamento destes por meio do 

desenvolvimento de produtos de 

moda voltados ao público feminino, 

tais como bolsas e cachecóis. 

http://repositorio.utfp

r.edu.br:8080/jspui/bi

tstream/1/309/1/PB_

PPGDR_M_Mesacas

a%2c%20Andr%C3

%A9ia_2012.pdf 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Desenvolvimento 

Regional, Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná. Pato Branco, 

2012. 

DISSERTAÇÃO  Indicadores de 

sustentabilidade em 

indústrias de vestuário no 

apl de maringá/ cianorte 

Silvia Mara Bortoloto 

Damasceno Barcelos 

Avalia a viabilidade das diretrizes da 

GRI-G3 para a geração de relatório 

de sustentabilidade em MPMDs 

indústrias de vestuário no APL 

http://www.pg.utfpr.e

du.br/dirppg/ppgep/d

issertacoes/arquivos/

200/Dissertacao.pdf 

Ponta Grossa, 2012. 

http://www.anpur.org.br/site/anais/ena14/ARQUIVOS/GT2-1149-783-20110106194320.pdf
http://revistas.unipar.br/akropolis/article/view/2855/2120
http://revistas.unipar.br/akropolis/article/view/2855/2120
http://revistas.unipar.br/akropolis/article/view/2855/2120
http://www.pg.utfpr.edu.br/ppgep/dissertacoes/diss_2009/Disserta.pdf
http://www.pg.utfpr.edu.br/ppgep/dissertacoes/diss_2009/Disserta.pdf
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http://www.pg.utfpr.edu.br/ppgep/dissertacoes/diss_2009/Disserta.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/309/1/PB_PPGDR_M_Mesacasa%2c%20Andr%C3%A9ia_2012.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/309/1/PB_PPGDR_M_Mesacasa%2c%20Andr%C3%A9ia_2012.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/309/1/PB_PPGDR_M_Mesacasa%2c%20Andr%C3%A9ia_2012.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/309/1/PB_PPGDR_M_Mesacasa%2c%20Andr%C3%A9ia_2012.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/309/1/PB_PPGDR_M_Mesacasa%2c%20Andr%C3%A9ia_2012.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/309/1/PB_PPGDR_M_Mesacasa%2c%20Andr%C3%A9ia_2012.pdf


– pr Maringá/Cianorte - PR. Sendo assim, 

no referencial teórico foram 

abordados conceitos relacionados à 

sustentabilidade, relatório de 

sustentabilidade e APL (Arranjo 

Produtivo Local). 
DISSERTAÇÃO Análise das relações 

entre a qualidade de vida 

e qualidade de vida no 

trabalho no setor de 

confecção: um 

levantamento em 

empresas do apl de 

maringá/cianorte-pr 

Danielly Silva de Aquino analisar as relações existentes entre 

os domínios da QV e a QVT geral e 

entre os critérios da QVT e a QV 

geral, através de um modelo de 

regressão logística, em funcionários 

do APL de vestuário de 

Maringá/Cianorte – PR. No 

referencial teórico foram abordados 

conceitos relacionados aos seguintes 

temas: qualidade de vida, qualidade 

de vida no trabalho, APL (Arranjo 

Produtivo Local) e fundamentação 

estatística. 

http://www.pg.utfpr.e

du.br/dirppg/ppgep/d

issertacoes/arquivos/

204/Dissertacao.pdf 

Ponta Grossa, 2012. 

DISSERTAÇÃO Indústria da moda e suas 

relações com a indústria 

paranaense: Um estudo 

em gestão de moda 

Sandra regina da silva Estudo de caso pesquisando como 

está a relação da industria da moda e 

a midia televisiva jornalistica no 

Estado do Parana. A motiva98o deste 

trabalho consiste na identifica980 

das oportunidades pouco 

aproveitadas pela industria da moda 

para uma maior participayBo no 

jornalismo televisivos no estado, e 

tambem perceber quais 

investimentos no segmento tern sido 

considerados importantes na 

divulga~o das marcas. 

http://tcconline.utp.br

/media/tcc/2016/04/I

NDUSTRIA-DA-

MODA.pdf 

Curitiba, 2007 



DISSERTAÇÃO "a nossa diferença é a 

criatividade!" a 

configuração do setor 

industrial de moda em 

Cianorte/PR 

Ana Caroline Siqueira 

Martins 

Estudo sobre a configuração do setor 

industrial de moda na cidade de 

Cianorte/PR, a partir do século XXI, 

problematizando especialmente as 

práticas dos agentes atuantes nesse 

contexto específico: costureiras (os), 

empresários(as) e estilistas. Os 

objetivos são: compreender esta 

configuração através da reflexão 

sobre os espaços, ações e relações 

dos agentes envolvidos com o setor 

industrial da moda na cidade, 

analisando como se formou primeiro, 

um setor de vestuário e 

posteriormente um setor de moda na 

cidade referida; como os agentes 

indicados definem e concebem a 

moda da cidade no século XXI; e, 

quais são as práticas, estratégias, 

representações, relações, 

negociações e disputas que ocorrem 

no setor produtivo da moda 

cianortense, relacionando os agentes 

ao espaço social e ao simbólico. 

http://200.201.88.199

/portalpos/media/File

/ciencias_sociais/Dis

serta%C3%A7%C3

%A3o%20vers%C3

%A3o%20definitiva.

pdf 

Toledo, 2015. 

DISSERTAÇÃO O espetáculo está no ar! 

Moda, consumo e mídia 

no Noroeste do Paraná 

Carla Cristina Siqueira 

Martins 

A atividade de Confecção destaca-se 

no estado do Paraná, principalmente 

no Noroeste e Norte dele, em cidades 

como Londrina, Apucarana, Maringá 

e Cianorte, que formam o chamado 

?Corredor da moda e representam 

35% dos estabelecimentos do setor 

têxtil-vestuário do estado. 

(PREFEITURA DE CIANORTE, 

2013). Sabendo da 

representatividade dessa indústria, 

essa dissertação tem como propósito 

entender como a moda é concebida e 

http://nou-

rau.uem.br/nou-

rau/document/?code=

vtls000216804 

Maringá, 2014. 



vivenciada por mulheres com perfis 

diferentes na cidade de Cianorte. O 

objetivo central é analisar a moda 

como fenômeno social, e os 

objetivos específicos são discutir a 

relação entre consumo de moda, 

mídia e sociedade do espetáculo, e 

interpretar qual a relação que 

mulheres residentes nessa cidade 

estabelecem com o setor moda. 
DISSERTAÇÃO A gestão de design como 

ferramenta estratégica 

para mpes do vestuário 

de moda: Um estudo de 

caso na região de 

Londrina 

Lucimar de Fátima 

Bilmaia Emídio 

Apresenta as contribuições da Gestão 

de Design como ferramenta 

estratégica para micro e pequenas 

empresas do vestuário de moda. Foi 

elaborado um referencial teórico que 

procurou mostrar as transformações 

ocorridas no decorrer da história da 

gestão empresarial e a importância 

que a inovação e a qualidade 

assumiram no contexto das 

organizações contemporâneas. 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp046574.pd

f 

Bauru, São Paulo, 2006. 

DISSERTAÇÃO A qualificação de quem 

nos veste: Um estudo 

sobre a contribuição nas 

indústrias e escolas para 

a formação profissional 

do setor de confecção do 

vestuário no Paraná 

Roberto Ranna Keller Este estudo teve por objetivo 

investigar o processo de formação 

profissional para o setor têxtil da 

confecção do vestuário no Estado do 

Paraná, nos três níveis de 

profissionalização, ou seja, o de 

formação básico, o técnico e o 

tecnológico. O universo investigado 

constituiu-se de escolas e indústrias 

de diversos portes localizadas em 

diferentes municípios e regiões do 

Estado do Paraná e o processo 

investigativo foi desenvolvido 

através de um estudo de caso, sendo 

realizadas 16 (dezesseis) entrevistas 

semi-estruturadas junto a 

DOMÍNIO 

PÚBLICO: 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp021967.pd

f 

 

 

BIBLIOTECA 

VIRTUAL UTFP: 

http://biblioteca.utfpr

.edu.br/pergamum/bi

blioteca/index.php?re

solution2=800 

 

KELLER, Roberto 

Ranna. A qualificação 

de quem nos veste: um 

estudo sobre a 

contribuição de 

indústrias e escolas para 

a formação profissional 

do setor da confecção 

do vestuário no Paraná . 

2005. xiii, 132 f. : 

Dissertação (Mestrado) 

- Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

do Paraná. Programa de 

Pós-Graduação em 

Tecnologia, Curitiba, 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp021967.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp021967.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp021967.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp021967.pdf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbiblioteca.utfpr.edu.br%2Fpergamum%2Fbiblioteca%2Findex.php%3Fresolution2%3D800&h=6AQFhBp4o
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbiblioteca.utfpr.edu.br%2Fpergamum%2Fbiblioteca%2Findex.php%3Fresolution2%3D800&h=6AQFhBp4o
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbiblioteca.utfpr.edu.br%2Fpergamum%2Fbiblioteca%2Findex.php%3Fresolution2%3D800&h=6AQFhBp4o
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbiblioteca.utfpr.edu.br%2Fpergamum%2Fbiblioteca%2Findex.php%3Fresolution2%3D800&h=6AQFhBp4o


coordenadores das escolas, aos seus 

alunos, a empresários e a 

funcionários egressos de escolas de 

formação. Para melhor localizar os 

elementos da pesquisa, realizaram-se 

também estudos de caráter histórico 

sobre o processo da industrialização 

têxtil e da confecção do vestuário no 

Brasil e Paraná e sobre a formação 

do profissional da indústria têxtil e 

do vestuário no Brasil. Constatou-se 

que, apesar de haver uma 

concordância nos interesses das 

escolas e das empresas, elas não 

comungam das mesmas percepções a 

respeito dos seus papéis no processo 

de formação dos trabalhadores, cada 

qual apresentando questionamentos a 

respeito das exigências e 

contribuições para a formação e 

aproveitamento dos profissionais 

formados. Também são apontados 

temas para futuros estudos voltados 

para o desenvolvimento do setor 

têxtil do vestuário paranaense e 

brasileiro. 

 

2005. 

 

Número de chamada: D 

600 K29q 2005 

 

DISSERTAÇÃO Formulação e formação 

de estratégias: análise 

nos segmentos 

atacadista, varejista e 

processador da cadeia de 

confecções e vestuário da 

região de Londrina – PR 

Henry Tetsuji Nonaka Apresentam-se os resultados de uma 

pesquisa realizada em quinze micro e 

pequenas empresas do ramo de 

confecções da cidade de Londrina, 

visando identificar o processo de 

formulação e formação de 

estratégias, tendo como base o 

modelo de classificação definido por 

Mintzberg (1973) e o modelo de 

orientação de estratégia definido por 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp040873.pd

f 

Londrina, 2007. 



Idenburg (1993). Buscou-se também 

identificar possíveis especificidades 

nessas organizações. 
DISSERTAÇÃO As Pequenas e Médias 

empresas- PME’s da 

Indústria do Vestuário da 

região de Londrina: Um 

estudo sobre a ótica da 

exportação 

Elvis Regis Azya Atora Pesquisa feita junto a 124 empresas 

da industria do vestuário da Região 

Metropolitana de Londrina (PR). 

Descreve com uma análise 

quantitativa e qualitativa as 

características das pequenas e médias 

empresas – PME’s do setor, sob uma 

análise da ótica exportadora. 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp002388.pd

f 

Londrina-PR, 2013. 

DISSERTAÇÃO A escassez de mão-de-

obra especializada e seu 

impacto na produtividade 

e competitividade do 

polo do vestuário de 

Cianorte no período de 

2003 a 2007 

João Marcos Borges 

Avelar 

Analisar o desempenho do Polo de 

Confecções de Cianorte no período 

de 2003 a 2007 e identificar as 

principais causas da falta de mão-de-

obra no setor. A hipótese em estudo 

é que a deficiência de mão-de-obra 

especializada é decorrente dos baixos 

salários praticados no Polo de 

Cianorte, em relação a outros setores 

de trabalho da região e em relação a 

outras regiões produtoras de 

confecções do sul e sudeste do 

Brasil. Foram analisadas 27 

microrregiões produtoras de 

confecções no sul e sudeste do Brasil 

e os seus respectivos níveis salariais, 

sendo possível a partir disso, 

estabelecer comparações com os 

níveis salariais praticados na 

microrregião de Cianorte. 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp101370.pd

f 

Curitiba, 2009. 

DISSERTAÇÃO Aglomeração industrial 

de empresas do vestuário 

no município de 

Londrina 

Marco Aurélio Arbex Realiza um estudo com as indústrias 

do vestuário do município de 

Londrina, buscando identificar na 

localidade, a existência de uma 

aglomeração de empresas do setor e 

realizar inferências sobre seu grau de 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad 

/texto/cp002404.pdf 

Londrina, 2005. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download
http://www.dominiopublico.gov.br/download
http://www.dominiopublico.gov.br/download


desenvolvimento. 
DISSERTAÇÃO Autoconceito, estilo de 

vida e consumo de 

vestuário de moda 

feminina 

Carlos Henrique Machado Identifica os fatores autoconceito, 

estilo de vida e intensidade de 

compra de vestuário de moda 

feminina entre as consumidoras do 

Norte Pioneiro do Paraná. 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp114088.pd

f 

Curitiba, 2009 

DISSERTAÇÃO Design como estratégia 

de gestão: A importância 

do designer de moda 

para as empresas do 

vestuário de Cianorte 

Amanda Thais Escudeiro 

Vatras 

Ao abordar temáticas variadas a 

respeito da moda e seu sistema, 

assim como do design atrelado à 

gestão empresarial, criatividade, 

empreendedorismo e inovação, 

dentre outras, tentou-se explicitar a 

complexidade do design de moda nas 

suas mais diversas facetas e 

aplicações. A pesquisa foi realizada 

com alguns empresários de Cianorte 

em confronto com uma pesquisa feita 

anteriormente com acadêmicos de 

moda e design. 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp147148.pd

f 

Universidade Anhembi 

Morumbi. São Paulo, 

março/2010. 

DISSERTAÇÃO Estratégias genéricas e 

estilos cognitivos: um 

estudo descritivo das 

empresas do setor do 

vestuário de Londrina 

Carlos Alberto Ribas Não foi possível comprovar a 

associação entre estilos cognitivos e 

estratégias genéricas nas empresas 

do setor do vestuário de Londrina. 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp062837.pd

f 

Londrina, 2007. 

DISSERTAÇÃO O desenho técnico do 

vestuário sob a ótica do 

profissional da área de 

modelagem 

Celso Tetsuro Suono Com base em uma fundamentação 

teórica, procura abordar a 

importância do desenho como 

ferramenta de comunicação nas 

etapas de projeto, apresenta o valor 

do uso. 

do esboço para o aumento do 

rendimento do trabalho e da 

produtividade tanto do designer 

quanto do modelista. 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp046153.pd

f 

UNESP- Bauru, SP, 

2007. 

DISSERTAÇÃO Potencial de 

desenvolvimento da 

indústria do vestuário das 

Gilberto Francisco Ceretta 4 FASES: 

1) identificação das estratégias 

utilizadas pelas empresas 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp099764.pd

Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba, 

2009. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp099764.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp099764.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp099764.pdf


microrregiões de 

capanema e francisco 

beltrão na região 

Sudoeste do Paraná 

pesquisadas; 2) identificação dos 

principais fatores locacionais 

relevantes a competitividade da 

indústria do vestuário; 3) 

posicionamento da região em relação 

a esses fatores locacionais relevantes 

e; 4) Proposta de ações que os 

governos (federal, estadual e 

municipal) e instituições privadas 

poderiam executar para melhorar a 

competitividade da indústria do 

vestuário na região. 

f 

DISSERTAÇÃO O comportamento de 

compra de vestuário das 

mulheres em shopping 

centers e lojas de rua da 

cidade de Londrina um 

estudo comparativo 

Sérgio Roberto Ferreira Descreve o comportamento de 

compra de vestuário das mulheres 

em shopping centers e em lojas de 

rua da cidade de Londrina e 

identificar as diferenças nos perfis de 

comportamento, buscando nortear os 

segmentos de mercado, com o 

objetivo de proporcionar uma melhor 

visão e compreensão do contexto do 

problema. 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp100553.pd

f 

Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba, 

2009. 

DISSERTAÇÃO Avaliação da qualidade 

de vida na indústria do 

vestuário: o caso de 

costureiras portadoras de 

lombalgias 

Rejane Rossi Prado Estuda o caso de costureiras que 

exercem suas atividades na posição 

sentada, tendo por principal objetivo 

verificar a qualidade de vida de 

costureiras que trabalham na 

indústria da confecção do vestuário. 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp046596.pd

f 

UNESP, Bauru-SP, 

2006. 

DISSERTAÇÃO Metodologia projetual 

para produtos de moda e 

a sua interface com as 

tabelas de medidas do 

vestuário 

Carla Hidalgo Capelari Identificar os métodos de 

desenvolvimento de produtos 

utilizados pelas indústrias do 

vestuário/moda da Região Noroeste 

do Paraná e a sua interface com a 

tabela de medidas do vestuário. 

(Municípios de Cianorte e Maringá-

PR) 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp128169.pd

f 

UNESP, Bauru-SP, 

2010. 

DISSERTAÇÃO Diagnóstico do papel do Claudia Cirino Ferreira A autora é coordenadora do curso de https://www.faac.une UNESP 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp099764.pdf
https://www.faac.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Design/Dissertacoes/claudiaci.pdf


designer no processo de 

desenvolvimento de 

produtos na indústria de 

confecção de 

Cianorte/PR 

Monteiro Design da Uem; tem partes 

interessantes. 

 

sp.br/Home/Pos-

Graduacao/Design/D

issertacoes/claudiaci.

pdf 

DISSERTAÇÃO Análise das relações 

entre a qualidade de vida 

e 

qualidade de vida no 

trabalho no setor de 

confecção: 

um levantamento em 

empresas do APL de 

Maringá/Cianorte-PR 

Danielly Silva de Aquino O objetivo deste estudo foi analisar 

as relações existentes entre os 

domínios da QV 

e a QVT geral e entre os critérios da 

QVT e a QV geral, através de um 

modelo de 

regressão logística, em funcionários 

do APL de vestuário de 

Maringá/Cianorte – PR. 

No referencial teórico foram 

abordados conceitos relacionados aos 

seguintes temas: 

qualidade de vida 

http://www.pg.utfpr.e

du.br/dirppg/ppgep/d

issertacoes/arquivos/

204/Dissertacao.pdf 

 

Ponta Grossa, 2012. 

DISSERTAÇÃO Design como estratégia 

de gestão: A importância 

do designer de moda 

para as empresas do 

vestuário de Cianorte 

Amanda Thais Escudeiro 

Vatras 

Discorre sobre a moda, sistema da 

moda, Cianorte no ambito da 

industria e dos designers com foco 

em gestão. ( 1.2, 1.3, pag.28, 29...) 

http://www.anhembi.

br/ppgdesign/pdfs/a

manda_vatras.pdf 

 

Anhembi (orientadora 

Kathia Castilho) 

DISSERTAÇÃO “Acordo do Cinturão 

Verde de Cianorte”: 

o uso da fotografia como 

fator de denúncia 

Aida Franco de Lima 

Norval Baitello Jr 

Pode ser interessante pelo metodo do 

uso da fotografia, pois tem uma 

vertente semiotica. A 

Dissertação:Duelo de palavras e 

imagens: o Acordo do Cinturão 

Verde de Cianorte e a cobertura dos 

jornais impressos locais e estaduais, 

defendida em 2010 no Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação e 

Semiótica da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP)1 

Os objetivos específicos abrangem 

descrever a prática de qualidade 

http://www.uel.br/rev

istas/uel/index.php/di

scursosfotograficos/a

rticle/view/7145/702

7 

 

Discursos Fotográficos. 

v. 6, n. 9 (2010) 

https://www.faac.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Design/Dissertacoes/claudiaci.pdf
https://www.faac.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Design/Dissertacoes/claudiaci.pdf
https://www.faac.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Design/Dissertacoes/claudiaci.pdf
https://www.faac.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Design/Dissertacoes/claudiaci.pdf
http://www.pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/dissertacoes/arquivos/204/Dissertacao.pdf
http://www.pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/dissertacoes/arquivos/204/Dissertacao.pdf
http://www.pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/dissertacoes/arquivos/204/Dissertacao.pdf
http://www.pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/dissertacoes/arquivos/204/Dissertacao.pdf
http://www.anhembi.br/ppgdesign/pdfs/amanda_vatras.pdf
http://www.anhembi.br/ppgdesign/pdfs/amanda_vatras.pdf
http://www.anhembi.br/ppgdesign/pdfs/amanda_vatras.pdf
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/article/view/7145/7027
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/article/view/7145/7027
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/article/view/7145/7027
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/article/view/7145/7027
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/article/view/7145/7027
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/issue/view/619


específica da indústria de confecção 

e identificar os conceitos e categorias 

relacionados à qualidade. 



DISSERTAÇÃO A dinâmica produtiva 

dos APL'S do "corredor 

da moda" : uma análise 

do período de 1995 a 

2010 

Talita Cristiane Martins. O objetivo desta dissertação foi 

analisar a dinâmica produtiva dos 

APL’s do “Corredor da Moda” e 

suas implicações ao crescimento 

econômico do setor e das regiões 

norte e noroeste do Paraná. A 

metodologia utilizada no presente 

estudo teve por base o levantamento 

de informações primárias e 

secundárias. A pesquisa foi realizada 

em duas etapas. A primeira refere-se 

à caracterização do setor efetuada 

por meio da análise dos dados de 

cooperação e confiança entre as 

empresas e as instituições que o 

integram. 

secundários obtidos a partir do 

Banco de Dados do Estado, 

disponível no site do IPARDES, da 

Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) e do Sistema 

FIRJAN. A segunda etapa do estudo 

refere-se à pesquisa de campo em 

empresas dos principais municípios 

dos APL’s de Confecções da região 

norte e noroeste do Paraná, além de 

entrevistas aplicadas em instituições 

de apoio. Os resultados mostraram 

que os municípios que apresentaram 

maiores inter-relações empresariais e 

institucionais também obtiveram 

maior crescimento do setor, o que 

evidencia a contribuição do setor de 

confecções para o crescimento 

econômico da região norte e noroeste 

do Paraná, confirmando uma 

característica relevante para qualquer 

arranjo produtivo local, que é a 

existência de um alto grau. 

http://www.bibliotec

adigital.uel.br/docum

ent/?code=vtls00017

8446 
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DISSERTAÇÃO Análise do processo de 

trabalho das indústrias de 

confecções da região de 

Londrina-Pr 

Cibélia Aparecida Pereira. O presente estudo procura mostrar 

questões inerentes às relações de 

trabalho da indústria de confecções 

da região de Londrina no Paraná, 

submetidas à lógica do sistema 

capitalista de produção através das 

mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho, que diretamente tem 

influenciado o modo de organização 

do trabalho desse setor produtivo. 

Verifica-se que a reestruturação 

produtiva não tem resultado em 

modernos avanços tecnológicos para 

o setor, como ocorre com outros 

setores industriais. Foi, no entanto, 

observado na presente pesquisa que o 

setor apresenta características ainda 

rudimentares na forma de produzir, 

dessa forma tem investido mais em 

técnicas organizacionais, que por sua 

vez tendem a desqualificar e 

precarizar a força de trabalho, do que 

em incrementos tecnológicos que se 

dão de forma menos contínua. Isso, 

entretanto, está relacionado ao fato 

do setor apresentar forte dependência 

de mão-de-obra para o 

desenvolvimento da produção, por 

ser a princípio de baixo custo. A 

pesquisa ainda revela que a 

qualificação para o trabalho no setor 

é algo fundamental, porém, não 

determinante para se realizar as 

operações que são características do 

processo de fabricação de uma 

indústria confeccionista. Destaca-se 

ainda a necessidade do setor em ser 

flexível, tanto na organização 

produtiva e de pessoal no interior das 

empresas, quanto estendendo a sua 

produção para fora da fábrica, uma 

http://www.bibliotec

adigital.uel.br/docum

ent/?code=vtls00012

3274 
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DISSERTAÇÃO Aglomeração industrial 

de empresas do vestuário 

no município de 

Londrina 

Marco Aurélio Arbex O crescimento das aglomerações de 

empresas ? em diferentes setores e 

regiões do Brasil ? tem estimulado a 

realização de estudos sobre o 

assunto. O objetivo do trabalho é 

realizar um estudo com as indústrias 

do vestuário do município de 

Londrina, buscando identificar na 

localidade, a existência de uma 

aglomeração de empresas do setor e 

realizar inferências sobre seu grau de 

desenvolvimento. Partindo de 

pesquisa anterior realizada pelo 

IPARDES (2003) ? que identificou a 

micro-região de Londrina-Cambé 

como importante aglomeração de 

indústrias do citado setor produtivo ? 

o presente estudo busca dar um passo 

adiante, realizando uma pesquisa de 

campo no principal município da 

micro-região para o setor escolhido. 

Os procedimentos metodológicos 

envolveram a realização de revisão 

de literatura sobre aglomerações e 

pesquisas bibliográficas sobre o 

ambiente local. A base de dados da 

RAIS foi utilizada para obter dados 

sobre número de empregos e 

estabelecimentos do setor na região, 

e para calcular o quociente 

locacional (índice de especialização 

produtiva). Posteriormente foi 

realizada uma pesquisa de campo 

com as indústrias locais do vestuário, 

para identificar suas características, 

contexto e relacionamentos entre 

firmas e outros agentes. Os 

resultados indicaram a existência de 

uma aglomeração de indústrias do 

vestuário em Londrina. Observou-se 

também que a aglomeração é 

http://www.bibliotec

adigital.uel.br/docum

ent/?code=vtls00011

0280 

Cidade e ano não 

encontrados. 



DISSERTAÇÃO Street style : imagem e 

linguagens na moda de 

rua de Londrina 

Lígia Gomes Pereira Prete 

Andreo 

Este trabalho, de caráter exploratório 

e comparativo, busca analisar a 

relação que pode ser encontrada 

entre as imagens presentes em blogs 

de street style e a moda de rua de 

cidades brasileiras, com base no 

pressuposto de que tais blogs foram 

capazes de acelerar o processo de 

disseminação de gostos e usos, 

fazendo com que as imagens 

inseridas nessa mídia se tornassem 

referências de linguagem e estética 

urbanas. São comparadas fotografias 

apresentadas no blog street style The 

Sartorialist e fotografias de moda de 

rua coletadas na cidade de Londrina-

PR. O blog em questão foi escolhido 

por sua relevância enquanto difusor 

de tendências estéticas e por ter 

como principal característica, 

fotografias de pessoas comuns 

vestidas de forma interessante nas 

ruas de grandes centros urbanos. A 

fundamentação teóricometodológica 

provém dos sistemas semiológicos 

de Roland Barthes, de significação 

de primeira e segunda ordem, 

considerando os fatores denotativo e 

conotativo de cada imagem. A esse 

propósito, replica-se a metodologia 

de análise de imagens paradas de 

Gemma Penn, com a qual se avaliam 

as principais características visuais 

encontradas no ambiente urbano e 

nas peças de vestuário e acessórios 

apresentadas na moda de rua 

conforme retratadas pelo blog, assim 

funcionando como guia de 

observação. As abordagens históricas 

de moda baseiam-se nos estudos de 

Gilles Lipovetsky, Lars Svendsen e 

http://www.bibliotec

adigital.uel.br/docum

ent/?code=vtls00020

7021 

Cidade e ano não 

encontrados. 



DISSERTAÇÃO Formulação e formação 

de estratégias : análise 

nos segmentos 

atacadista, varejista e 

processador da cadeia de 

confecções e vestuário da 

região de Londrina - PR 

Henry Tetsuji Nonaka No presente trabalho apresentam-se 

os resultados de uma pesquisa 

realizada em quinze micro e 

pequenas empresas do ramo de 

confecções da cidade de Londrina, 

visando identificar o processo de 

formulação e formação de 

estratégias, tendo como base o 

modelo de classificação definido por 

Mintzberg (1973) e o modelo de 

orientação de estratégia definido por 

Idenburg (1993). Buscou-se também 

identificar possíveis especificidades 

nessas organizações. As micro e 

pequenas empresas estudadas foram 

selecionadas de forma intencional 

por julgamento. Os grupos de 

empresas do ramo de confecções 

entrevistados puderam ser divididas 

em atacadistas, varejistas e 

processadores. A coleta de dados 

aconteceu através da realização de 

entrevistas com os proprietários / 

dirigentes. Constatou-se que segundo 

os aspectos do modelo de perfil do 

estrategista os perfis mais presentes 

foram os empreendedores e os 

adaptativos, entre os entrevistados 

não foram encontrados planejadores. 

Segundo o modelo de Idenburg 

(1993) as orientações mais presentes 

foram o incrementalismo lógico, 

aprendizado e emergente e também 

nesse modelo a orientação pelo 

planejamento não obteve 

expressividade. A partir disso foi 

possível entender especificidades e 

particularidades dos entrevistados 

com relação a cada modelo conforme 

descrito na literatura 

http://www.bibliotec

adigital.uel.br/docum

ent/?code=vtls00012

5811 

Cidade e ano não 

encontrados. 



DISSERTAÇÃO Análise de estratégias 

inovadoras de 

consolidação de arranjo 

produtivo local de 

confecção do Estado do 

Paraná 

Yslene Rocha Kachba 

 

A globalização da economia a partir 

da década de 90 tem uma influência 

importante nas organizações das 

Micro e Pequenas Empresas em 

Arranjos Produtivos Locais de 

confecção, setor este que os produtos 

têxteis dos países asiáticos vêm 

assumindo o mercado mundial, entre 

eles o mercado brasileiro 

http://www.pg.utfpr.e

du.br/dirppg/ppgep/d

issertacoes/arquivos/

131/Dissertacao.pdf 

 

KACHBA, Yslene 

Rocha. Análise de 

estratégias inovadoras 

de consolidação de 

arranjo produtivo local 

de confecção do Estado 

do Paraná. 2009. 132 f. 

Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de 

Produção ) - 

Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná. Programa de 

Pós-Graduação em 

Engenharia de 

Produção, Ponta 

Grossa, 2009. 
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TESE  Dinâmica Territorial do 

Trabalho Domiciliar das 

Mulheres em Terra 

Roxa/PR. 

Terezinha Brumatti 

Carvalhal 

Moda bebê em Terra Roxa/PR (pág. 

23/24) 

http://repositorio.une

sp.br/bitstream/handl

e/11449/105041/carv

alhal_tb_dr_prud.pdf

?sequence=1&isAllo

wed=y 

 

Presidente Prudente-SP. 

TESE  A dimensão territorial do 

desenvolvimento a partir 

de especificidades de 

apls do Paraná 

Monika Christina Portella 

Garcia 

Compreende como se estabelece o 

processo de institucionalização da 

governança territorial, a partir da 

clara delimitação do papel do 

território no desenvolvimento. 

http://repositorio.une

sp.br/bitstream/handl

e/11449/104346/garc

ia_mcp_dr_rcla.pdf?s

equence=1&isAllow

ed=y 

Rio Claro-SP, 2011. 

TESE  Aprendizagem e 

inovação nas pequenas 

empresas: Um estudo 

Márcia Freire de Oliveira Verifica se as diferentes formas de 

aprendizagem (learning by using, 

learning by doing e learning by 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp100239.pd

São Carlos, 2008. 

http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/105041/carvalhal_tb_dr_prud.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/104346/garcia_mcp_dr_rcla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/104346/garcia_mcp_dr_rcla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp100239.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp100239.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp100239.pdf


multicasos no arranjo 

produtivo local do setor 

do vestuário de Cianorte-

PR. 

interacting) contribuem para a 

introdução de inovações (comerciais, 

organizacionais, institucionais e 

tecnológicas) pelas pequenas 

empresas inseridas em aglomerações 

produtivas. 

f 

TESE  Os estilistas e a produção 

de moda 

Mônica Agda de Souza 

Alário 

Estudo da formação e atuação dos 

produtores de Moda no Brasil, que se 

profissionalizam a partir dos anos 

noventa. Cita dois estilistas 

paranaenses, Igor de Barros e Erika 

Ikezili. 

http://www.dominiop

ublico.gov.br/downlo

ad/texto/cp038292.pd

f 

UNESP, Araraquara-

SP, 2007. 

TESE As faces da 

subcontratação do 

trabalho: 

um estudo com 

trabalhadoras e 

trabalhadores da 

confecção de roupas 

de Cianorte e região 

Profa Dra. Ângela Maria 

de Sousa Lima 

Compreender o processo histórico de 

industrialização de roupas no 

município, o perfil das trabalhadoras 

e trabalhadores formais, informais e 

que se encontram recentemente na 

condição de desempregadas(os); 

http://www.bibliotec

adigital.unicamp.br/d

ocument/?code=0004

46616 

Campinas,SP. 

2009. 

NOTA 

TÉCNICA 

Arranjo Produtivo 

Local  do vestuário- 

Cianorte 

Instituto paranaense de 

desenvolvimento 

econômico e social 

Pode ser util para contar breve 

historia de Cianorte a importancia do 

vestuário para a cidade 

http://www.ipardes.g

ov.br/webisis.docs/ap

l_cianorte_nota_tecni

ca.pdf 

 

Cidade e ano não 

encontrados. 

NOTA 

TÉCNICA 

Arranjo físico local de 

Cianorte 

IPARDES Este APL apresenta 544 

estabelecimentos formais vinculados 

à atividade de confecções, dos quais 

80% encontram-se instalados em 

Cianorte, além de um número 

desconhecido de estabelecimentos 

informais (domiciliares) 

http://www.ipardes.g

ov.br/biblioteca/docs/

apl_cianorte_nota_te

cnica.pdf 

Curitiba, dezembro de 

2006. 

NOTA 

TÉCNICA 

Arranjo produtivo local 

de bonés 

IPARDES Subsidia tecnicamente as ações da 

Rede Paranaense de Apoio aos 

Arranjos Produtivos Locais – Rede 

http://www.ipardes.g

ov.br/biblioteca/docs/

apl_bones_apucarana

Curitiba, dezembro de 

2006. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp100239.pdf
http://www.ipardes.gov.br/webisis.docs/apl_cianorte_nota_tecnica.pdf
http://www.ipardes.gov.br/webisis.docs/apl_cianorte_nota_tecnica.pdf
http://www.ipardes.gov.br/webisis.docs/apl_cianorte_nota_tecnica.pdf
http://www.ipardes.gov.br/webisis.docs/apl_cianorte_nota_tecnica.pdf
http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/apl_bones_apucarana_nota_tecnica.pdf
http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/apl_bones_apucarana_nota_tecnica.pdf
http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/apl_bones_apucarana_nota_tecnica.pdf


APL Paraná, por meio da realização 

de estudos, pesquisas e da 

organização de informações a 

respeito das aglomerações produtivas 

existentes no Paraná, destacando-se 

aquelas com características 

específicas de APL. 

_nota_tecnica.pdf 

ESTUDO DE 

CASO 

Arranjo produtivo local 

de moda bebê de Terra 

Roxa 

IPARDES Foram validados e selecionados 22 

casos de APLs no Estado. Entre 

esses APLs, está o de Moda Bebê de 

Terra Roxa, região Oeste do Paraná, 

definido, segundo a tipologia 

adotada, como embrião de sistema 

produtivo local1 devido a seu 

potencial para o desenvolvimento 

local, apesar de sua importância 

setorial ainda ser reduzida. 

http://www.ipardes.g

ov.br/biblioteca/docs/

apl_moda_bebe_terra

_roxa.pdf 

Curitiba, outubro de 

2006. 

ESTUDO DE 

CASO 

Arranjo produtivo local 

de confecção do 

município de Maringá 

Equipe IPARDES e 

parceiros 

Relatório parte integrante do Projeto 

de Identificação, Caracterização, 

Construção de Tipologia e Apoio na 

Formulação de Políticas para os 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) 

do Estado do Paraná, que está sendo 

desenvolvido pela Secretaria de 

Estado de Planejamento e 

Coordenação Geral (SEPL) e pelo 

Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social (IPARDES) e pelas 

Instituições Estaduais de Ensino 

Superior (IEES) 

http://www.ipardes.g

ov.br/biblioteca/docs/

apl_confeccao_marin

ga.pdf 

Curitiba, outubro de 

2006. 

ESTUDO DE 

CASO 

Arranjo produtivo local 

de confecções do 

Sudoeste 

Equipe IPARDES e 

parceiros 

pesquisa de campo entre os dias 6 e 

24 de fevereiro de 2006, envolvendo 

24 empresas do APL de Confecções 

do Sudoeste do Paraná. 

http://www.ipardes.g

ov.br/biblioteca/docs/

apl_conf_sudoeste_e

studo_caso.pdf 

Curitiba, dezembro de 

2006. 

 

 

Avaliação dos atributos 

valorizados por clientes 

IBQP (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE 

Fala sobre o município de Terra 

Roxa-PR. 

http://portalapl.ibict.

br/export/sites/apl/ga

Curitiba, outubro de 

2007. 

http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/apl_bones_apucarana_nota_tecnica.pdf
http://portalapl.ibict.br/export/sites/apl/galerias/Biblioteca/Pesquisa_de_Mercado_-_APL_Moda_Bebe_de_Terra_Roxa.pdf
http://portalapl.ibict.br/export/sites/apl/galerias/Biblioteca/Pesquisa_de_Mercado_-_APL_Moda_Bebe_de_Terra_Roxa.pdf


RELATÓRIO 

DE 

PESQUISA 

imediatos de moda bebê 

da cidade de São Paulo 

QUALIDADE E 

PRODUTIVIDADE 

lerias/Biblioteca/Pes

quisa_de_Mercado_-

_APL_Moda_Bebe_

de_Terra_Roxa.pdf 

COLEÇÃO 

DE 

RESERVA 

Aspectos na indústria da 

construção civil, 

metalurgica e confecção 

de Campo Mourão/PR 

Leida Maria Vicenzi 

Conrado 

A presente coleção reserva, fala 

sobre os aspectos da idústria da 

construção civil, metalurgica e 

confecção de Campo Mourão/PR 

http://bce-

vtls2.uem.br:8000/cg

i-

bin/gw_2013_1/cha

meleon?sessionid=20

16102916103808099

&skin=bce&lng=pt&

inst=consortium&hos

t=localhost%2b1111

%2bDEFAULT&pat

ronhost=localhost%2

01111%20DEFAUL

T&searchid=1&sour

cescreen=INITREQ

&pos=1&itempos=1

&rootsearch=SCAN

&function=INITREQ

&search=AUTHID&

authid=14626&authi

du=4 

Maringá, UEM, 1986. 

LIVRO Políticas Estaduais para 

Arranjos Produtivos 

Locais do Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste do Brasil 

Renato Ramos Campos 

Fabio Stallivieri 

Marco Antonio Vargas 

Marcelo Matos 

Produto final de pesquisa coordenada 

pela Fundação de Estudos e 

Pesquisas Sócio-Econômicos 

(Fepese) da UFSC por encomenda e 

com financiamento do BNDES, da 

qual participaram 70 pesquisadores 

de nove universidades brasileiras. 

380 paginas 

Pode ser comprado 

em: 

http://www.e-

papers.com.br/produt

os.asp?codigo_produ

to=2148 

Rio de Janeiro, 2010. 

LIVRO Cianorte, sua história 

contada pelos pioneiros 

CIOFFI, Helena. Et al. 

Cianorte: Sua história 

contada pelos pioneiros. 

Maringá: Gráfica 

Ideal, 1995. 

O livro, resultado de sete anos de 

pesquisa, tornou-se raro, do qual 

restam apenas três exemplares na 

cidade, descreve o surgimento da 

cidade. 

O livro se encontra o 

acervo da Prefeirura 

municipal, bem como 

com a pesquisadora 

Isaura Varella, 

 

http://portalapl.ibict.br/export/sites/apl/galerias/Biblioteca/Pesquisa_de_Mercado_-_APL_Moda_Bebe_de_Terra_Roxa.pdf
http://portalapl.ibict.br/export/sites/apl/galerias/Biblioteca/Pesquisa_de_Mercado_-_APL_Moda_Bebe_de_Terra_Roxa.pdf
http://portalapl.ibict.br/export/sites/apl/galerias/Biblioteca/Pesquisa_de_Mercado_-_APL_Moda_Bebe_de_Terra_Roxa.pdf
http://portalapl.ibict.br/export/sites/apl/galerias/Biblioteca/Pesquisa_de_Mercado_-_APL_Moda_Bebe_de_Terra_Roxa.pdf


(formada em história) 

 

residente em 

Cianorte- Pr. 

LIVRO 
Arranjo produtivo local do 

vestuário da região de 

Umuarama - Cianorte no 

Estado do Paraná / Instituto 

Paranaense de 

Desenvolvimento 

Econômico e Social. 

 

Ricardo Zolinger Marins. 

Ipardes 

 

A presente Nota Técnica é parte 

integrante do Projeto Identificação, 

Caracterização, Construção de 

Tipologia e Apoio na Formulação de 

Políticas para os Arranjos Produtivos 

Locais (APLs) do Estado do Paraná, 

desenvolvido pela Secretaria de 

Estado de Planejamento e 

Coordenação Geral (SEPL) e pelo 

Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social (IPARDES). 

http://virtua.uel.br:80

80/lib/item?id=cham

o:113939&theme=ue

l 

 

VOLUME IMPRESSO: 

Número de chamada 

391:687 A773 

 

LIVRO PESQUISA sobre os 

canais de distribuição no 

segmento de confecções 

no estado do Paraná 

CITPAR- Centro de 

Integração Tecnologia do 

Paraná 

PESQUISA sobre os canais de 

distribuição no segmento de 

confecções no estado do Paraná. 

http://biblioteca.cetiq

t.senai.br/pergamum/

biblioteca/pesquisa_a

vancada.php#ponto_r

eferencia 

Curitiba: CITPAR, 

1995. 1 v. (Serie Sidee; 

3) 

Número de chamada: 

687:658.8 P474 

 

LIVRO Diagnóstico técnico e 

econômico do setor de 

confecção de vestuário 

das regiões norte, 

nordeste, oeste, sudoeste 

e sul do estado do Paraná 

Roberto Ranna Keller Estudo que aborda as características 

gerais e administrativas do setor de 

confecção no estado do Paraná, 

trazendo ainda a avaliação das 

maiores dificuldades encontradas no 

setor e sugestões para o 

desenvolvimento setorial. 

 

http://biblioteca.cetiq

t.senai.br/pergamum/

biblioteca/pesquisa_a

vancada.php#ponto_r

eferencia 

 

KELLER, Roberto 

Ranna. Diagnóstico 

técnico e econômico do 

setor de confecção de 

vestuário das regiões 

norte, nordeste, oeste, 

sudoeste e sul do estado 

do Paraná. Curitiba 

CITPAR 1995 71 p. 

(Serie Sidee; 5) 

Número de chamada: 

687(816.2) K29 

 

LIVRO Desenvolvimento da 

indústria de moda em 

Cianorte, estado do 

Paraná 

Gilberto Alves, João 

Roberto Fabri, Juliana 

Ayumi Kubo 

Objetiva levantar, por meio de 

entrevistas com designers de moda, 

professores de cursos de Moda e com 

o gerente local do Senai, a atual 

http://revistas.unipar.

br/index.php/akropoli

s/article/view/2855 

 

http://biblioteca.cetiqt.senai.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_avancada.php#ponto_referencia
http://biblioteca.cetiqt.senai.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_avancada.php#ponto_referencia
http://biblioteca.cetiqt.senai.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_avancada.php#ponto_referencia
http://biblioteca.cetiqt.senai.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_avancada.php#ponto_referencia
http://biblioteca.cetiqt.senai.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_avancada.php#ponto_referencia
http://biblioteca.cetiqt.senai.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_avancada.php#ponto_referencia
http://biblioteca.cetiqt.senai.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_avancada.php#ponto_referencia
http://biblioteca.cetiqt.senai.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_avancada.php#ponto_referencia
http://biblioteca.cetiqt.senai.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_avancada.php#ponto_referencia
http://biblioteca.cetiqt.senai.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_avancada.php#ponto_referencia


situação e quais os principais 

desafios que possui como pólo 

industrial. As entrevistas levantaram 

dois focos: o aumento da integração 

entre os industriais do setor e o 

desenvolvimento de indústrias mais 

ligadas ao design, sendo estes os 

principais desafios levantados pelos 

entrevistados. 

IMPRESSO Brasil Têxtil 2016- 

relatório 

macroeconômico da 

Indústria Têxtil e 

Confeccionista no Brasil 

IEMI-   Instituto de 

Estudos e Marketing 

Industrial. 

Retrata a evolução do mercado no 

período de 2011 a 2015. Sendo 

destinado  para Empresários, 

gestores de empresas ligados à 

produção, suprimento, comércio 

externo, atacado e varejo de artigos 

têxteis e confeccionados, além de 

entidades de fomento, consultorias e 

financeiras. 

Publicação que inclui  dados sobre o 

estado do Paraná. 

 

Disponível para 

compra: 

http://www.iemi.com

.br/biblioteca/publica

coes-setoriais/brasil-

textil-2016/ 

 

Valor: R$ 429,00- 

Disponibilizado 

somente em versão 

impressa. 

IMPRESSO Vestuário, Meias e 

Acessórios 2016 

IEMI-   Instituto de 

Estudos e Marketing 

Industrial. 

Retrata a evolução do mercado nos 

últimos cinco anos e permite a 

elaboração de análises e projeções a 

curto e médio prazo. 

Oferta e demanda de Artigos do 

Vestuário no Brasil e no Mundo, 

contendo os mapas da produção e 

consumo mundial, participação dos 

principais países produtores, 

exportadores e importadores, 

participação do Brasil, perfil da 

indústria nacional, volumes e vendas 

por segmento e produto, consumo de 

matérias-primas, exportações e 

importações, países de origem e 

destino, demanda interna, canais de 

Disponível para 

compra: 

http://www.iemi.com

.br/biblioteca/estudos

-do-mercado-

potencial/vestuario-

meias-e-acessorios/ 

 

Valor: R$ 8.690,00- 

Disponibilizado 

somente em versão 

impressa 

http://www.iemi.com.br/biblioteca/publicacoes-setoriais/brasil-textil-2016/
http://www.iemi.com.br/biblioteca/publicacoes-setoriais/brasil-textil-2016/
http://www.iemi.com.br/biblioteca/publicacoes-setoriais/brasil-textil-2016/
http://www.iemi.com.br/biblioteca/publicacoes-setoriais/brasil-textil-2016/


distribuição, perfil socioeconômico 

dos consumidores locais, 

estratificação por grupos sociais e 

região, dentre outras informações de 

grande relevância para o 

planejamento estratégico e o 

posicionamento de empresas ligadas 

a este importante segmento do 

mercado têxtil. Agrega, ainda, a 

relação dos principais produtores do 

país. 

Publicação que inclui  dados sobre o 

estado do Paraná. 

 

IMPRESSO Jeanswear 2016 IEMI-   Instituto de 

Estudos e Marketing 

Industrial. 

Retrata a evolução do mercado nos 

últimos cinco anos e permite a 

elaboração de análises e projeções a 

curto e médio prazo. 

Oferta e demanda de Jeanswear no 

Brasil, contendo o perfil da indústria 

no país, volumes e vendas, 

estratificação por título, exportações 

e importações, países de origem e 

destino, demanda interna, canais de 

distribuição, consumo nas indústrias 

de jeanswear, com detalhes sobre os 

volumes e tipos consumidos, 

evolução e tendências do consumo, 

dentre outras informações de grande 

relevância para o planejamento 

estratégico e o posicionamento de 

empresas ligadas a este importante 

segmento da indústria confeccionista 

nacional. Agrega, ainda, a relação 

dos principais produtores do país. 

Publicação que inclui  dados sobre o 

estado do Paraná. 

Disponível para 

compra: 

http://www.iemi.com

.br/biblioteca/estudos

-do-mercado-

potencial/jeanswear/ 

 

Valor: R$ 8.690,00- 

Disponibilizado 

somente em versão 

impressa 

http://www.iemi.com.br/biblioteca/estudos-do-mercado-potencial/jeanswear/
http://www.iemi.com.br/biblioteca/estudos-do-mercado-potencial/jeanswear/
http://www.iemi.com.br/biblioteca/estudos-do-mercado-potencial/jeanswear/
http://www.iemi.com.br/biblioteca/estudos-do-mercado-potencial/jeanswear/


 

IMPRESSO Moda Esportiva 2016 IEMI-   Instituto de 

Estudos e Marketing 

Industrial. 

Retrata a evolução do mercado nos 

últimos cinco anos e permite a 

elaboração de análises e projeções a 

curto e médio prazo. Oferta e 

demanda de Moda Esportiva no 

Brasil, contendo o perfil da indústria 

nacional, volumes e vendas por 

produto, consumo de matérias-

primas, exportações e importações, 

países de origem e destino, demanda 

interna, canais de distribuição, perfil 

socioeconômico dos consumidores 

locais, estratificação por grupos 

sociais e região, dentre outras 

informações de grande relevância 

para o planejamento estratégico e o 

posicionamento de empresas ligadas 

a este importante segmento do 

mercado de vestuário. Agrega, ainda, 

a relação dos principais produtores 

do país. 

Publicação que inclui  dados sobre o 

estado do Paraná. 

 

Disponível para 

compra: 

http://www.iemi.com

.br/biblioteca/estudos

-do-mercado-

potencial/moda-

esportiva/ 

 

Valor: R$ 8.690,00- 

Disponibilizado 

somente em versão 

impressa 

IMPRESSO Canais do Varejo de 

Vestuário 2016 

IEMI-   Instituto de 

Estudos e Marketing 

Industrial 

A pesquisa apresentará um 

dimensionamento do varejo de 

vestuário no Brasil e analisará 

comparativamente a importância 

relativa e o desempenho dos seus 

principais canais de venda. O estudo 

aborda diferenças regionais, linhas 

de produtos comercializadas e sua 

origem, tamanhos e modelos, perfil 

das empresas atuantes por canal, mão 

de obra ocupada, pontos de venda e 

curva de preços, assim como 

Disponível para 

compra: 

http://www.iemi.com

.br/biblioteca/estudos

-dos-canais-do-

varejo/estudo-dos-

canais-do-varejo-

vestuario/ 

Valor: R$ 8.900,00- 

Disponibilizado 

somente em versão 

impressa 

http://www.iemi.com.br/biblioteca/estudos-do-mercado-potencial/moda-esportiva/
http://www.iemi.com.br/biblioteca/estudos-do-mercado-potencial/moda-esportiva/
http://www.iemi.com.br/biblioteca/estudos-do-mercado-potencial/moda-esportiva/
http://www.iemi.com.br/biblioteca/estudos-do-mercado-potencial/moda-esportiva/
http://www.iemi.com.br/biblioteca/estudos-do-mercado-potencial/moda-esportiva/


principais players atuantes no 

mercado. 

Publicação que inclui  dados sobre o 

estado do Paraná. 

 

IMPRESSO Comportamento do 

Consumidor de 

Vestuário 

IEMI-   Instituto de 

Estudos e Marketing 

Industrial. 

O estudo é elaborado anualmente 

com base em pesquisa primária 

realizada com exclusividade pelo 

IEMI, com mais de 3.000 

consumidores de ambos os sexos, 

com idades entre 15 e 70 anos, de 

todas as classes sociais (A a E) e 

estados do país. O estudo é elaborado 

anualmente com base em pesquisa 

primária realizada com exclusividade 

pelo IEMI, com mais de 3.000 

consumidores de ambos os sexos, 

com idades entre 15 e 70 anos, de 

todas as classes sociais (A a E) e 

estados do país. 

Publicação que inclui  dados sobre o 

estado do Paraná. 

 

Disponível para 

compra: 

http://www.iemi.com

.br/biblioteca/estudos

-do-comportamento-

de-

compra/comportame

nto-do-consumidor-

de-vestuario/ 

Valor: R$ 8.690,00- 

Disponibilizado 

somente em versão 

impressa 

IMPRESSO Moda Feminina ( 

ed.2016- dados de 2011 a 

2015) 

IEMI-   Instituto de 

Estudos e Marketing 

Industrial. 

Retrata a evolução do mercado nos 

últimos cinco anos e permite a 

elaboração de análises e projeções a 

curto e médio prazo. Oferta e 

demanda de Moda Feminina no 

Brasil, contendo o perfil da indústria 

nacional, volumes e vendas por 

produto, consumo de matérias-

primas, exportações e importações, 

países de origem e destino, demanda 

interna, canais de distribuição, perfil 

socioeconômico dos consumidores 

locais, estratificação por grupos 

sociais e região, dentre outras 

Disponível para 

compra: 

http://www.iemi.com

.br/biblioteca/estudos

-do-comportamento-

de-

compra/comportame

nto-do-consumidor-

de-vestuario/ 

Valor: R$ 8.690,00- 

Disponibilizado 

somente em versão 

impressa 



informações de grande relevância 

para o planejamento estratégico e o 

posicionamento de empresas ligadas 

a este importante segmento do 

mercado de vestuário. Agrega, ainda, 

a relação dos principais produtores 

do país. 

Publicação que inclui  dados sobre o 

estado do Paraná. 

 

PESQUISA 

Governamenta

l 

Economia e cultura da 

moda no Brasil 

Governo  Federal, 

conveniente: iniciativa 

cultura. Varios autores 

Cita apenas o curso de moda como 

um dos existentes no Brasil 

http://www.iniciativa

cultural.org.br/wp-

content/uploads/2011

/01/Pesquisa-

Economia-e-Cultura-

da-Moda-2012.pdf 

 

Cidades e ano não 

encontrados. 

PUBLICAÇÃO 

DO MEC 
A indústria do estado do 

Paraná 

MEC Fala sobre as características setoriais 

e regionais do Estado do Paraná. 

http://portal.mec.gov.

br/setec/arquivos/pdf

/industr_pr.pdf 

Data de publicação não 

encontrada. 

TCC A inserção de produtos 

de vestuário no APL de 

confecção de bonés : 

propostas de 

readequação do arranjo 

produtivo 

Viviane Aiko Caetano de 

Souza; Sidney Carmo. 

 

 

A inserção de produtos de vestuário 

no APL de confecção de bonés : 

propostas de readequação do arranjo 

produtivo / 2010. 

Este trabalho apresenta uma sugestão 

elaborada a partir da problemática 

encontrada na produção do produto 

de vestuário por empresas de 

Apucarana, Estado do Paraná, que é 

composto de um APL ( Arranjo 

Produtivo Local) de confecção de 

bonés. Estas pretendem produzir o 

produto de vestuário em seu arranjo 

produtivo e necessitam de 

readequações do mesmo. Analisou as 

diferenças entre os processos 

produtivos de produtos de grande 

BIBLIOTECA 

VIRTUAL UTFPR 

http://biblioteca.utfpr

.edu.br/pergamum/bi

blioteca/index.php?re

solution2=800 

 

SOUSA, Viviane Aiko 

Caetano de; CARMO, 

Sidney Nascimento do. 

A inserção de produtos 

de vestuário no APL de 

confecção de bonés: 

propostas de 

readequação do arranjo 

produtivo. 2010. 76 f. : 

Trabalho de Conclusão 

de Curso (graduação) - 

Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná, Curso Superior 

de Tecnologia em 

Design de Moda, 

Apucarana, 2010. 

http://www.iniciativacultural.org.br/wp-content/uploads/2011/01/Pesquisa-Economia-e-Cultura-da-Moda-2012.pdf
http://www.iniciativacultural.org.br/wp-content/uploads/2011/01/Pesquisa-Economia-e-Cultura-da-Moda-2012.pdf
http://www.iniciativacultural.org.br/wp-content/uploads/2011/01/Pesquisa-Economia-e-Cultura-da-Moda-2012.pdf
http://www.iniciativacultural.org.br/wp-content/uploads/2011/01/Pesquisa-Economia-e-Cultura-da-Moda-2012.pdf
http://www.iniciativacultural.org.br/wp-content/uploads/2011/01/Pesquisa-Economia-e-Cultura-da-Moda-2012.pdf
http://www.iniciativacultural.org.br/wp-content/uploads/2011/01/Pesquisa-Economia-e-Cultura-da-Moda-2012.pdf


variação e os de grande volume. 

Como resultado obteve propostas 

para arranjo físico de empresas de 

pequeno porte buscando auxiliar 

nesse processo transitório e visa 

proporcionar questionamentos que 

futuramente podem ser utilizados 

para o desenvolvimento do setor de 

confecção do vestuário nesta região. 

 

Número de chamada: 

TC 677.098162 S725i 

2010 

 

 TCC 

(UNISEP) 

Motivação, 

desenvolvimento e 

comunicação nas 

insdustrias de confecção. 

 

Erica Back Vieira Texto interessante e breve sobre a 

historia de Cianorte. 

http://www.modavest

uario.com/ericavieira

.pdf 

 

Cidade e ano não 

encontrados. 

OUTROS PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DO ARRANJO 

PRODUTIVO LOCAL 

DE BONÉS DE 

APUCARANA – 

PARANÁ 

Claudio Fala sobre as empresas de bonés de 

Apucarana. 

http://www.uel.br/cc

e/geo/didatico/claudi

o/apl%20apucarana.

pdf 

Apucarana-PR 

Maio/2005 

OUTROS Setores Portadores de 

Futuro para o Estado do 

Paraná 

2015-2025 

Marilia de Souza Laila Del 

Bem Seleme Wildauer 

Ariane Hinça Schneider 

Geraldo Morceli Bolzani 

Junior Sidarta Ruthes de 

Lima Maicon Gonçalves 

Silva Michelli Gonçalves 

Stumm Raquel Valença 

Abrindo um novo ciclo focado no 

aumento de competitividade, o 

Sistema Fiep e o Sebrae-PR 

compartilham com a sociedade os 

Setores Portadores de Futuro para o 

Estado do Paraná 2015- 2025. 

http://reitoria.ifpr.ed

u.br/wp-

content/uploads/201

3/12/Setores_Portad

ores_de_Futuro_para

_o_Estado_do_Paran

a-2016.pdf 

Curitiba, 2016 

OUTROS PLANO de 

DESENVOLVIMENTO 

do 

ARRANJO 

PRODUTIVO LOCAL 

DE CONFECÇÃO 

MODA SUDOESTE 

 

 Aborda assuntos acerca do arranjo 

produtivo do aglomerado da região 

Sudoeste 

http://docplayer.com

.br/6613187-Plano-

de-desenvolvimento-

do-apl-da-confeccao-

moda-sudoeste-

plano-de-

desenvolvimento-do-

arranjo-produtivo-

Sudoeste do Paraná, 

Abril de 2006 

 

http://www.modavestuario.com/ericavieira.pdf
http://www.modavestuario.com/ericavieira.pdf
http://www.modavestuario.com/ericavieira.pdf
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/Setores_Portadores_de_Futuro_para_o_Estado_do_Parana-2016.pdf
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/Setores_Portadores_de_Futuro_para_o_Estado_do_Parana-2016.pdf
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/Setores_Portadores_de_Futuro_para_o_Estado_do_Parana-2016.pdf
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/Setores_Portadores_de_Futuro_para_o_Estado_do_Parana-2016.pdf
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/Setores_Portadores_de_Futuro_para_o_Estado_do_Parana-2016.pdf
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/Setores_Portadores_de_Futuro_para_o_Estado_do_Parana-2016.pdf
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/Setores_Portadores_de_Futuro_para_o_Estado_do_Parana-2016.pdf


 

 

local-de-confeccao-

moda-sudoeste.html 


