Sobre a empresa
A Audaces é referência mundial em inovação tecnológica para a moda.
Há mais de 25 anos desenvolvemos soluções fáceis de aprender, usar e manter,
que aceleram a criação, o desenvolvimento 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 da Audaces diariamente.

Inovamos a partir do desenvolvimento de soluções acessíveis, garantindo
a implantação da tecnologia de forma ágil em empresas de todos os
portes.
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 Audaces360 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.

"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."
Claudio Grando, CEO da Audaces

Nossos principais centros de desenvolvimento
Florianópolis, Brasil
Polo tecnológico em uma cidade que respira e inspira moda.

Com uma paisagem encantadora, a 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.

Tecnologia para Indústria da Moda
Conectada à importância das inovações tecnológicas para o setor têxtil, a
Audaces está antecipando o futuro da indústria 4.0 na moda - a gestão dos
processos é feita com dados precisos e integrados, com possibilidade de acesso
remoto. É a produção na palma da mão, concretizando a internet das coisas (IoT)
na indústria do setor. A tecnologia de ponta é o destaque da nova geração de
produtos da Audaces.
Neocut Bravo é a máquina de corte mais eficiente do mercado

A Audaces Neocut Bravo é a máquina de corte automática para tecidos
mais segura e inteligente do mundo. A produção - incluindo hora, dia, semana e
mês - é totalmente cronometrada, permitindo que estes dados sejam
gerenciados pelo Neocut Mobile para prevenir perdas e acelerar o processo
produtivo. Sua tecnologia de ponta possibilita a troca de informações com outras
máquinas e até fornecedores, avisando a uma facção que a fase de corte está
finalizada e que as peças estão prontas para irem para a costura, por exemplo.
Entre os diferenciais está a cabeça de corte, que possui mais de 300
sensores, assegurando a melhor condição de corte para diferentes tipos de
tecido e alturas distintas de enfesto, com excelência na execução e acabamento.
A alta precisão da máquina garante a produção em escala sem desperdícios de
matéria-prima através do corte com espaçamento zero entre os moldes.
Versatilidade é ponto forte da nova Neocut SL
Rapidez e economia na produção de modelos exclusivos é o que garante
a máquina de corte automática para tecidos Audaces Neocut SL. Sua principal
funcionalidade é o corte de uma única camada, combinando a utilização de
vários tipos de ferramentas para executar os cortes. O equipamento corta uma
variedade de modelos em tecidos e materiais flexíveis, agilizando o processo.
Seu sistema avançado de visão computacional reconhece os padrões de
contorno de moldes impressos com estampas diretamente sobre o tecido,
fazendo cortes de forma automática, quase sem intervenção do operador.

Multissolução Audaces 360
Audaces 360 é a mais completa solução em sistemas para a indústria da
moda. O objetivo do sistema é facilitar todos os processos de uma confecção desde a criação das peças, passando pela modelagem, graduação, encaixe e
plotagem, finalizando no corte. A ideia é permitir que, de forma automatizada,
simples e digital, todos os processos possam ser integrados e otimizados,
reduzindo os custos e maximizando os lucros.
O sistema é o único com 4D - a funcionalidade permite que o estilista veja
suas ideias logo depois de imaginá-las diretamente no computador, com poucos
cliques. Com a tecnologia 4DAlize, o profissional pode visualizar as roupas
desde o primeiro momento, em um manequim tridimensional, aumentando a
assertividade da coleção. Dentre as vantagens do Audaces 360 estão a
simulação de custos na fase de criação, a digitalização dos moldes, a
automatização das fichas técnicas e atualizações constantes para uma melhor
experiência. Tudo isso de forma integrada e eficiente, proporcionando o aumento
da produtividade.

