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O que há de novo 
 

Audaces Vestuário – Versão Clube Audaces 
 

 

Com o propósito de produzir tecnologia de ponta, o principal requisito da Política de Qualidade 

da Audaces é oferecer produtos inovadores e serviços confiáveis que gerem valor e crescimento aos 

seus clientes. Inovadora no setor de confecção, a empresa busca constantemente a satisfação plena de 

seus clientes – por essa razão, apresenta um novo conceito de versões para seus produtos: a versão 

Clube Audaces. 

A versão Clube Audaces tem como objetivo antecipar as novidades desenvolvidas para os 

sistemas Audaces. Assim, não é mais preciso esperar o lançamento de uma nova versão para se obter 

melhores resultados e produtividade. Dessa forma, a Audaces gera valor ao seu cliente, bem como 

atende as suas necessidades de maneira mais ágil e eficaz. 

 Este documento auxiliará você a conhecer e utilizar todas as melhorias incluídas na versão Clube 

do sistema. Essas melhorias são baseadas em solicitações, críticas e sugestões de clientes, portanto, 

foram desenvolvidas para facilitar ainda mais o seu dia a dia. 

 A Audaces está sempre disponível para críticas e sugestões. Sua opinião é muito importante 

para o desenvolvimento dos nossos produtos. 

Qualquer dúvida entre em contato com o Suporte Audaces: 

Telefone: (+55) 48 2107-3737. 

E-mail: suporte.sistema@audaces.com 
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Moldes e Encaixe 
 

 

Botão Clube Audaces 
 

Pensando em facilitar a sua rotina, criamos o botão Clube Audaces, um atalho para o site do 

Clube Audaces.  

Ele está localizado na Paleta Início > Grupo Audaces: 

 

O botão abrirá a página do Clube Audaces em seu navegador de internet. Basta fazer seu login 

e usufruir dos benefícios. 
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Melhorias na Costura  
 

A versão 14 do Audaces Vestuário conta com uma mudança no conceito de costura. Porém, 
antes de apresentarmos esse novo conceito, conheça as nomenclaturas utilizadas no Audaces 
Vestuário. Essas nomenclaturas lhe ajudarão a compreender o sistema.  

 

1. Nomenclatura do sistema 

 

Molde base: são as bases do modelo, geralmente sem margem de costura. Serão utilizadas para a 
interpretação de modelos e ações de manipulação e de conferência. 

Margem de costura: é a margem acrescentada ao molde base para que ele possa ser costurado. A 
margem de costura, portanto, é a distância entre a linha do molde base (ou linha de costura) e a linha 
de corte do molde.  

Contorno de corte: é a linha onde o tecido será cortado. Ações e definições relacionadas ao corte dos 
moldes, como o Encaixe automático e Pontos CAM, passarão a ser realizadas considerando o contorno 
de corte.  

 

 

2. Novo conceito de Costura  

 

Com esse novo conceito você passará a utilizar a base dos moldes como ferramenta de trabalho 
para manipulações e conferências, a margem de costura passará a refletir essas alterações.  

Você, profissional da área poderá trabalhar nos seus moldes de formas variadas, como por 
exemplo:  

 

Manipular bases: você fará as interpretações do modelo como, inserção de pences e pregas ou 
qualquer outro tipo de manipulação direto no molde base. A maior vantagem é que seus moldes já  
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estarão com a margem de costura e você não precisa removê-las para fazer as verificações de medidas. 
É praticidade para o seu trabalho.  

Trabalhar no contorno de corte: se você já trabalha com seus moldes diretamente no contorno 
de corte, ou seja, considerando a margem da costura, não se preocupe, você poderá continuar 
trabalhando dessa forma, as mudanças de conceito do sistema não afetarão seus métodos e processos 
de trabalho.   

 

 

 2.1 Representação da Costura 

 

 

No módulo Moldes, os moldes construídos e manipulados com a versão 14, a representação 
da costura é uma projeção do molde base e seu formato está diretamente ligado às manipulações do 
molde base e à inserção de acabamentos.  
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É importante destacar que a manipulação da base do molde só será possível se, ao inserir 
costuras, a opção Manter Base da ferramenta Costura estiver marcada. Veja abaixo: 

 

Caso contrário, as medidas das costuras passarão a integrar as medidas dos moldes e apenas o 
contorno de corte será visualizado:  
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Dica 

Utilize os acabamentos da costura, pré-definidos do sistema, para atingir o resultado esperado. 
Lembramos que o acabamento será inserido no final do segmento selecionado na janela Costura, 
sempre em sentido horário.    

 

 

 

No módulo Encaixe, os moldes serão representados pelo seu contorno de corte. A costura 
poderá ser mostrada ativando a opção Costura na janela Visão dos moldes.  
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2.2 Representação da costura nos tamanhos  

 

A nova costura também será representada nos tamanhos da grade, o que facilitará a 
visualização do comportamento da costura em toda a grade e auxiliará na assertividade e qualidade 
dos moldes. 

 

 

 

 

2.3 Usabilidade das ferramentas  

 

As operações realizadas com as ferramentas das paletas Produção, Marcações, Graduação, 

Manipulação e Conferência do módulo Moldes serão aplicadas diretamente no molde base e refletidas 

automaticamente no contorno da margem de costura. 

O contorno da margem de costura é considerado o contorno de corte, importante para o 

módulo Encaixe e que receberá a inserção de pontos de CAM e definição de ferramentas.   

Acompanhe abaixo algumas ferramentas de destaque:  
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2.3.1 Manipulação  

 

 
Para que seus moldes tenham precisão de medidas o ideal é que você trabalhe pela base deles, 

pois é nela que ocorrerá a união dos tecidos no momento da costura e consequentemente as medidas 

finais do modelo.   

Utilizando a ferramenta Modificar ou Manipular Pontos, por exemplo, você poderá fazer as 

alterações que achar pertinente na base dos seus moldes. Verifique que tanto para selecionar quanto 

para mover os pontos, a referência é a linha do molde base. A margem de costura será ajustada 

automaticamente, depois da confirmação da alteração pelo clique do mouse. 
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2.3.2 Linha auxiliar 

 

As linhas auxiliares podem ser inseridas de duas maneiras, dependendo o resultado esperado.  
 
Exemplo 1:   
Quando a linha auxiliar deverá interseccionar o contorno de corte, insira-a após as costuras e 

obtenha o resultado a seguir:   
                            

 
     Moldes                                                                         Encaixe  

 
 

Exemplo 2:   
Quando a linha auxiliar deverá respeitar os limites do molde base, você pode optar por inseri-

las antes ou depois das costuras. Veja o resultado abaixo:  
 

 
Moldes                                                                          Encaixe 

 

 

  

2.3.3 Informações dos Moldes 

 

O novo conceito de Costuras possibilitou que disponibilizássemos mais informações sobre os 

moldes para você. Agora, a janela de Informações dos Moldes, além de mostrar as informações de 

perímetro e área do contorno de corte dos moldes, também mostrará essas informações para o 

contorno do molde base. Tal mudança, possibilitou informações mais completas que auxiliarão nos 

cálculos de consumo de materiais e tempos de produção da confecção. 
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2.3.4 Pontos de CAM 

 

 
No Audaces Vestuário Moldes a inserção dos Pontos de CAM será pelo contorno do molde 

base. Conforme imagem a seguir: 
  

 

 
No entanto, no Audaces Vestuário Encaixe, os Pontos de CAM serão inseridos diretamente no 

contorno de corte dos moldes, conforme a imagem a seguir: 
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2.4 Abrir e salvar arquivos 

 

2.4.1  Abrir arquivos salvos em versões anteriores 

 

Para você que já trabalha com o sistema Audaces Vestuário veja o comportamento da costura entre 

a versão 14 e as versões inferiores.   

Por motivo de compatibilidade com o novo conceito já apresentado, arquivos de versões anteriores 

(v8 a v13), que forem abertos com a versão 14 do software, abrirão pelo seu contorno de corte e não 

terão mais a representação gráfica do seu molde base.   

O seguinte aviso aparecerá para você, informando que o contorno de corte foi mantido.  

 

Isso significa que as medidas finais dos seus moldes foram mantidas e que, se desejar trabalha-los 

pela Base, você pode realizar o seguinte procedimento: 

 

 



 

O que há de novo – Versão 1.0                                        13                                      Audaces Vestuário 14.00.00-799 

 

Remover costura 

 

Moldes construídos em versões anteriores a 14 e que possuam a marcação do molde base, ao abrir 

esse arquivo na versão 14 automaticamente o sistema Audaces Vestuário salvará um arquivo de backup 

com a extensão .ods (old ads), na mesma pasta de origem do arquivo.  

Por exemplo, se você abrir o arquivo na versão 14 direto da pasta Área de trabalho, o arquivo .ods 

será criado nessa mesma pasta; 

 

 

Clique duas vezes sobre o nome do arquivo com extensão .ods, para você alterar a extensão 

dele. Em seguida troque .ods por .ads; 

 

 

Pressione a tecla Enter, do teclado, e a seguinte mensagem aparecerá para você:  

 

 

 

Clique em Sim e pronto, você já pode utilizar esse arquivo na versão 13 ou inferiores.  

Abra o arquivo e utilize a ferramenta Costura em modo Remover Costura para que você possa 

remover a costura e ficar somente com a base dos seus moldes. Atenção! Confira as medidas dos 

seus moldes. 

 

 

 

 Atenção! 

Confira as medidas dos seus moldes. 
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2.4.2 Moldes - Salvar como versões anteriores  

 

Ainda por motivo de compatibilidade com os conceitos aplicados nas versões antigas do 

sistema, arquivos da versão 14 podem ser salvos como versões 8-13 e terão como consequência suas 

margens de costura removidas, o contorno do molde base será mantido.  

Ao salvar arquivo em versão anterior, aparecerá a seguinte mensagem para você, informando 

que a margem de costura foi removida para versões anteriores: 

 

 

 

Ao abrir arquivos salvos na versão 14 em modo de compatibilidade com versões anteriores, 

ao serem abertos com a versão 14 ou superiores, terão suas margens de costura mantidas.  

 

2.4.3 Arquivo de backup .ods 

 

Visando garantir que os dados relacionados ao conceito de Costuras não se percam, o Vestuário 

identificará os arquivos criados em versões anteriores cujas costuras tenham sido criadas utilizando a 

opção “Manter base” e, automaticamente, criará um arquivo de backup com a extensão .ods (old ads). 

Esse arquivo de backup servirá para que você possa recuperar a base dos seus moldes, caso ela 

seja necessária para as manipulações do modelo aberto em versão atual, conforme descrito na secção 

2.3.4 deste documento. 

 

2.5 Conversores 

 

 A exportação de arquivos permanece sendo realizada pelo contorno de corte dos seus moldes, 

garantindo as medidas do corte final das peças.  
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Encaixe 
 

 

Compactador 
 

O módulo Encaixe conta agora com um novo compactador, o compactador Clube.  Para garantir 

melhores resultados de aproveitamento de encaixe esse compactador foi incorporado ao sistema, além 

do compactador já existente no sistema.  

 

 

 

Após calcular a compactação com os dois compactares, o melhor resultado alcançado será 

apresentado à você.  
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Visualização dos Pontos de CAM 
 

Agora, as localizações dos pontos de CAM serão destacadas no encaixe com um ponto vermelho. 

Isso lhe ajudará a verificar possíveis problemas no corte e assim alterar o local do ponto de CAM 

diretamente na ferramenta Pontos de CAM, localizada na paleta Moldes, ou poderá fazer algum ajuste 

no próprio encaixe.    

 

 

 

Mover peças apenas sobre o tecido  
 

O módulo Encaixe recebeu uma melhoria no sistema para o encaixe manual dos moldes. Ao 

ativar a opção Mover peças apenas sobre o tecido, localizada no Menu Arquivo > Configuração, você 

impossibilita que os moldes saiam da área útil do encaixe. Essa melhoria torna o encaixe manual muito 

mais fácil e eficiente.   
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Dica 

Para que você possa usufruir das áreas do Encaixe, área de trabalho e área de encaixe, configure uma 

tecla de atalho. Assim você pode alternar de forma rápida o uso dessas áreas.  
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Importadores  
 

O Audaces Encaixe conta com mais dois importadores para melhor atender as suas 

necessidades de produção, são eles: Shoemaster DXF e Sipeco DXF. 

A visualização deles está vinculada ao pacote de aquisição do sistema.  
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