
 

  

Não perca essa oportunidade única de vivenciar uma agenda de imersão por empresas, 

instituições de ensino e entidades que estão mudando a indústria têxtil e de confecção! Troque 

ideias com alguns dos principais profissionais do mundo e inspire-se para inovar também nos seus 

negócios. 

Nesta missão, iremos visitar três cidades referência em inovação nos Estados Unidos: Boston, 

Raleigh e Atlanta. Entre os principais lugares em que visitaremos, destacam-se o MIT, o College 

of Textiles da NC State University, a empresa de automação de costura Softwear e a Georgia Tech 

University.  

Veja em primeira mão as pesquisas mais avançadas da indústria têxtil e de confecção, assim como 

modelos de plantas produtivas de manufatura avançada, a grande tendência para os próximos 

anos no nosso setor. 

Este guia contém os seguintes detalhe para te ajudar a se preparar para a missão: 

1. Programação 

2. Investimento e Inscrições 

3. Sugestões de Hotéis 

4. Sugestões de Voos 

5. Sugestões de Agências de Viagem 

 

Nos vemos lá! 

- Equipe de Sustentabilidade e Inovação da Abit/Texbrasil. 

  



 

PROGRAMAÇÃO 
11/12/2017 Boston (Massachussetts) 

08h30 - 12h00 Massachussetts Institute of Technology 

 

Além de uma visita ao MIT, iremos ao Advanced Functional Fabrics of 
America (AFFOA), um instituto sem fins lucrativos com sede na 
Universidade. O AFFOA é um dos maiores membros da Rede Nacional de 
Inovação de Manufatura e tem a missão de revolucionar a indústria por 
meio da transformação de fibras, fios e têxteis tradicionais em dispositivos e 
sistemas altamente integrados e em rede. 

  

12h00 - 14h00 Almoço 

  

14h00 - 16h00 Empresa a confirmar 

  

12/12/2017 Boston (Massachussetts) 

08h30 - 12h00 Harvard (a confirmar) 

 

Em Harvard, estamos programando uma visita ao Harvard Center for Textile 
and Apparel Research, que pesquisa como a inovação e as tecnologias da 
informação estão transformando o modus operandi da indústria – desde 
como os varejistas planejam suas coleções e pedidos até como os 
fabricantes preveem demandas, planejam a produção, fabricam e 
distribuem produtos de vestuário. 
 
Pesquisadores do HCTAR criaram modelos para avaliar o impacto dos 
prazos de fabricação, fundamental para o desenvolvimento de novas 
estratégias de planejamento e abastecimento. Além disso, desenvolveram 
técnicas de computação avançadas para aumentar a eficiência dos layouts, 
visando a manufatura enxuta. 

  

12h00 - 14h00 Almoço 

  

16h30 Ida para Raleigh 

  

19h Chegada em Raleigh 

 

  



 

13/12/2017 Raleigh (Carolina do Norte) 

08h30 - 14h00 North Carolina State University 

 

O College of Textiles da NC State é uma das principais faculdades de Têxtil e 
Moda do mundo, com currículos, cursos e pesquisas que contemplam 
assuntos de toda a indústria. Um grupo de professores irá apresentar as 
últimas inovações que estão sendo desenvolvidas no meio acadêmico, e 
poderemos visitar as instalações e os mais importantes laboratórios da 
faculdade. 

  

12h00 - 14h00 Almoço 

  

14h00 - 15h00 The James B. Hunt Jr. Library 

 

A equipe da universidade fará uma visita guiada à Hunt Library, uma das 
mais belas bibliotecas do mundo, que possui o BookBot, um sistema 
robótico de entrega de livros, que pode armazenar até dois milhões de itens 
- e localizar e entregar qualquer um deles em menos de cinco minutos. 

  

16h00 - 18h00 American Association of Textile Chemists and Colorists 

 

A AATCC foi fundada em 1921 e, desde então, desenvolve metodologias e 
testes, materiais de controle de qualidade, promove redes profissionais e 
cursos para toda a indústria norte-americana. Vamos visitar as instalações 
da Associação, assim como ter acesso ao que mais de inovador está sendo 
pesquisado. 

  

14/12/2017 Raleigh (Carolina do Norte) 

09h30-10h30 Spoonflower 

 

Visita à empresa B2C de estamparia por demanda, em que a produção é 
acionada a partir do envio do design por seus consumidores. A empresa 
está no Research Triangle Park, hub de empresas tecnológicas localizado na 
união estratégica das cidades de Raleigh, Durham e Chapel Hill. 

  

11h00-12h00 [TC]² Labs 

 
Empresa pioneira na fabricação de 3D Body Scanners, uma das grandes 
apostas para a manufatura avançada.  

  

12h00 - 14h00 Almoço 

  

16h00 Ida para Atlanta 

  

18h00 Chegada em Atlanta 

  

 

  



 

15/12/2017 Atlanta (Geórgia) 

08h00-10h00 SoftWear 

 

A SoftWear Automation está promovendo uma disrupção no mercado de 
manufaturados por criar linhas de produção têxtil e de confecção 
autônomas. Atualmente, está trabalhando em projetos com a Walmart 
Foundation e Adidas. Aqui, veremos a planta de Indústria 4.0 prevista para a 
produção de vestuário totalmente automatizada, que irá produzir 800 mil 
camisetas/dia a partir de 2018.  

  

10h00-12h00 Georgia Institute of Technology - Georgia Tech 

 

Universidade pública nº 1 dos Estados Unidos e um dos principais centros 
de pesquisa do país, a Georgia Tech investe na melhoria do bem-estar 
baseada em ciência avançada. Na Universidade, iremos visitar os 
laboratórios que pesquisam, estudam e desenvolvem soluções tecnológicas 
voltados para a indústria.  

  

12h00 - 14h00 Almoço 

  

14h00 - 16h00 The Advanced Technology Development Center 

 

O Advanced Technology Development Center (ATDC) é a incubadora da 
Georgia Tech. Sua reputação mundial se deve à promoção do 
empreendedorismo tecnológico desde a década de 80, quando foi fundada. 
Desde então, impulsiona o sucesso de startups surgidas a partir das 
tecnologias desenvolvidas na Universidade.  

  

16h00 - 18h00 Empresa a confirmar 

  

16/12/2017 Volta ao Brasil 

  



 

INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES 
O investimento para essa é missão é de USD 450 para empresas participantes do Texbrasil e USD 

800 para empresas associadas Abit/Sinditêxtil. Esse preço inclui organização de agenda, acesso 

aos centros de pesquisa e transporte terrestre para atividades. Os custos da viagem, como 

passagem aérea, hospedagem e alimentação, são de responsabilidade do participante. 

A missão só será realizada mediante a confirmação de, no mínimo, oito empresas participantes 

do Programa Texbrasil. Confirme seu interesse até o dia 17/11 e retornaremos no dia 21/11 para 

efetivar sua inscrição. Pedimos, portanto, que aguarde para comprar suas passagens e hotéis. 

Para saber mais sobre a inscrição da missão e detalhes específicos, estamos aqui para ajudar com 

o que for preciso! Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco por email ou telefone. 

Luiza Lorenzetti     Luiza Medeiros    

luiza@abit.org.br    luiza.medeiros@abit.org.br 

(11) 3823-6195     (11) 3823-6127  



 

SUGESTÕES DE HOTÉIS 
Boston:  10/12 – 12/12  

Nome do Hotel: Sheraton Boston Diária: 
US$ 
168,56 

Endereço: 
39 Dalton Street, Boston, USA, Boston, 
Massachusetts 

Taxa: --- 

Observações: Apto single 
Café da 
manhã: 

INCLUSO 

 
   

Nome do Hotel: Hyatt Regency Boston Harbor Diária: 
US$ 
215,51 

Endereço: 
101 Harborside Drive Boston Massachusetts 
02128 

Taxa: --- 

Observações: Apto single 
Café da 
manhã: 

INCLUSO 

 
   

Nome do Hotel: InterContinental Boston Diária: 
US$ 
321,58 

Endereço: 510 Atlantic Ave, Boston, MA 02210, EUA Taxa: --- 

Observações: Apto single 
Café da 
manhã: 

INCLUSO 

 
   

 
   

Raleigh:  12/12 – 14/12 

Nome do Hotel: Hampton Inn and Suites Raleigh Downtown Diária: 
US$ 
217,70 

Endereço: 600 Glenwood Avenue, , 27603, RALEIGH Taxa: --- 

Observações: Apto single 
Café da 
manhã: 

INCLUSO 

 
   

Nome do Hotel: Holiday Inn Raleigh Downtown Diária: 
US$ 
243,42 

Endereço: 320 Hillsborough Street, 27603 Taxa: --- 

Observações: Apto single 
Café da 
manhã: 

INCLUSO 

      

Nome do Hotel: SHERATON RALEIGH HOTEL Diária: 
US$ 
381,17 

Endereço: 421 SOUTH SALISBURY STREET, RALEIGH, 27601 Taxa: --- 

Observações: Apto single 
Café da 
manhã: 

INCLUSO 

 

  



 

 

Atlanta:  14/12 – 16/12 

Nome do Hotel: Hyatt Place Atlanta/Downtown Diária: 
US$ 
188,30 

Endereço: 
Peachtree Street Northeast,330 , 30308, 
ATLANTA 

Taxa: --- 

Observações: Apto single 
Café da 
manhã: 

INCLUSO 

      

Nome do Hotel: 
HAMPTON INN ATLANTA-GEORGIA TECH-
DOWNTOWN 

Diária: 
US$ 
194,16 

Endereço: 244 NORTH AVENUE, N.W., 30313, ATLANTA,GA Taxa: --- 

Observações: Apto single 
Café da 
manhã: 

SEM CAFÉ 

 
   

Nome do Hotel: Georgian Terrace Diária: 
US$ 
246,10 

Endereço: 
659 Peachtree Street Ne, 30308, Atlanta 
Midtown 

Taxa: --- 

Observações: Apto single 
Café da 
manhã: 

SEM CAFÉ 

  



 

SUGESTÕES DE VOOS 

Data 
Cia. 

Aérea 
Voo Origem Destino Saída Chegada Duração 

09/dez SÁB United 860 São Paulo Guarulhos Washington Dulles 23h45 06h20* 09h35min 

10/dez DOM United 641 Washington Dulles Boston 08h15 09h47 01h32min 

12/dez TER Delta 3703 Boston Raleigh Durham 16h34 18h55 02h21min  

14/dez QUI Delta 2034 Raleigh Durham Atlanta 16h05 17h41 01h36min 

16/dez SÁB United 239 Atlanta Washington Dulles 20h01 21h51 01h50min  

16/dez SÁB United 861 Washington Dulles São Paulo Guarulhos 23h00 11h15* 09h15min 

* Chegada no dia seguinte. 

Valor da 
tarifa ..: U$ 

1.426,98 Tx. de embarque..: U$ 202 Tx de emissão...: U$ 50 

Classe de 
Reserva: 

Econômica Visto: Obrigatório 

Regras 
tarifarias: 

Tarifa promocional, alterações restritas. 

Alteração de data permitidas mediante a disponibilidade, com taxa de U$ 300,00 mais diferença de tarifa se 
houver. 

BAGAGEM DO TRECHO INTERNO NOS EUA: US$ 35,00 por peça 

Cancelamento permitido antes do início da viagem/Bilhete não reembolsável. 

Caso ocorra no show, a passagem não é válida para alterações e/ou reembolso. 

Observações: 

Passaporte com validade mínima de 06 meses. 

Locais que permite embarque com RG, atentar-se ao prazo de validade de no máximo 10 anos e bom estado 
de conservação. 

Menores brasileiros que viajam ao exterior, sozinhos ou na companhia de apenas um dos genitores ou 
responsáveis, devem apresentar autorização de viagem emitida conforme a Resolução nº 131/11 do CNJ. 

Considerando o atual cenário de surto de febre amarela, a Travel Plus sugere que todos os passageiros com 
viagem agendada ao exterior se antecipem à obrigatoriedade de vacinação independente do destino, pois 
alguns países podem passar a exigir o certificado da vacina sem prévio aviso. 

Imigração: Por se tratar de normas locais, a decisão dos agentes de imigração é soberana e eles podem vetar o 
ingresso naquele país, sendo assim a agência se isenta da responsabilidade por estes procedimentos. 

*** Atenção! Apenas a emissão da passagem garante a tarifa reservada. *** 

 

  



 

Data 
Cia. 

Aérea 
Voo Origem Destino Saída Chegada Duração 

09/dez SÁB Delta 104 São Paulo Guarulhos Boston 22h50 11h14* 15h24min 

12/dez TER Delta 3703 Boston Raleigh Durham 16h34 18h55 02h21min  

14/dez QUI Delta 2034 Raleigh Durham Atlanta 16h05 17h41 01h36min 

16/dez SÁB Delta 105 Atlanta 
São Paulo 
Guarulhos 

19h48 08h20* 09h32min  

* Chegada no dia seguinte. 

Valor da 
tarifa ..: U$ 

2.916,98 Tx. de embarque..: U$ 296 Tx de emissão...: U$ 54 

Classe de 
Reserva: 

Econômica Visto: Obrigatório 

Regras 
tarifarias: 

Tarifa promocional, alterações restritas. 

Alteração de data permitidas mediante a disponibilidade, com taxa de U$ 300,00 mais diferença de tarifa se 
houver. 

BAGAGEM DO TRECHO INTERNO NOS EUA: US$ 35,00 por peça 

Cancelamento permitido antes do início da viagem/Bilhete não reembolsável. 

Caso ocorra no show, a passagem não é válida para alterações e/ou reembolso. 

Observações: 

Passaporte com validade mínima de 06 meses. 

Locais que permite embarque com RG, atentar-se ao prazo de validade de no máximo 10 anos e bom estado 
de conservação. 

Menores brasileiros que viajam ao exterior, sozinhos ou na companhia de apenas um dos genitores ou 
responsáveis, devem apresentar autorização de viagem emitida conforme a Resolução nº 131/11 do CNJ. 

Considerando o atual cenário de surto de febre amarela, a Travel Plus sugere que todos os passageiros com 
viagem agendada ao exterior se antecipem à obrigatoriedade de vacinação independente do destino, pois 
alguns países podem passar a exigir o certificado da vacina sem prévio aviso. 

Imigração: Por se tratar de normas locais, a decisão dos agentes de imigração é soberana e eles podem vetar o 
ingresso naquele país, sendo assim a agência se isenta da responsabilidade por estes procedimentos. 

*** Atenção! Apenas a emissão da passagem garante a tarifa reservada. *** 

  



 

SUGESTÕES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM 
Recomendamos, a seguir, algumas agências que trabalham com a Abit. 

Travel Plus - com quem cotamos os hotéis e voos deste documento 

Diego Santos  

diego@travelplustur.com.br  

Telefone: 55 11 3549-5590  

Celular: 55 11 98413-1091  

 

Maiorca 

Diego Santos 

diego@maiorca.com.br 

Telefone: +55 11 3371-9082 

 

Tristar 

Artur Alquati 

artur@tristarturismo.com.br 

Telefone: +55 11 3016-1411 

http://www.travelplustur.com.br/
http://www.maiorca.com.br/
http://www.tistarturismo.com.br/

