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1. Introdução 

 

A empresa DHM Indústria e Comércio de Vestuário LTDA, com fundação em 17 de 

agosto de 2007, surgiu com uma proposta inicial de trabalhar com foco no segmento de moda 

masculina e também atuar, com menor volume de produção, em outros segmentos do setor 

têxtil : segmento de moda feminina, uniformes, criação e modelagem.  

A atuação segmentada da empresa se justifica por alguns fatores: a atual rede de 

relacionamentos dos sócios apresenta empresas com necessidades nos segmentos de criação, 

modelagem e uniformes e demonstram grande potencial para fechar bons negócios; o 

aproveitamento do conhecimento dos sócios em cima do processo produtivo, fazendo disso 

um potencial para novos negócios; aporte desses segmentos não-focos (feminina, uniformes, 

criação e modelagem) para dar sustentabilidade inicial que a empresa necessita.  

A necessidade de atender esses clientes nos segmentos não-foco fez com que a 

empresa DHM surgisse antes da formatação do plano de negócio, mesmo os sócios 

entendendo que este é importantíssimo para avaliar a viabilidade do negócio e para fazer um 

planejamento para médio e longo prazo. 

Atender a demanda do segmento foco de atuação, moda masculina, será um grande 

desafio, já que os homens estão cada vez mais exigentes por um produto com design 

diferenciado e com qualidade. E atuar em mais de um segmento será um desafio maior ainda 

para a DHM, mas ao mesmo tempo a empresa sabe do potencial do negócio. Por isto, este 

trabalho será uma grande oportunidade de desenvolver o plano de negócio da DHM, com o 

objetivo principal de desenvolver um planejamento para atuar no mercado e analisar a 

viabilidade da empresa para curto, médio e longo prazo. 

Na consecução deste objetivo será procedida uma análise do setor mais profundamente 

e dos segmentos de atuação, principalmente para o segmento da moda masculina, foco do 

negócio. Será uma oportunidade também de buscar o desenvolvimento de um plano estrutural 

e operacional, plano de marketing, plano de RH e o plano financeiro. 

O trabalho será apresentado em sete capítulos. No capítulo dois será apresentado uma 

revisão teórica para embasar o trabalho onde constará sobre empreendedorismo, moda e 

tendência, cadeia têxtil e a estrutura do plano de negócio. No capítulo três serão especificados 

os objetivos do trabalho. No capítulo quatro, o plano de negócio desenvolvido e no capítulo 

cinco a conclusão sobre viabilidade do plano de negócio.  
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2. Revisão Teórica 

 

2.1. Empreendedorismo 

 

O empreendedor sempre quer voar mais alto. Isso porque atitude, agilidade, liderança, 

sentimento incontrolável de fazer são palavras que fazem parte do ser empreendedor.  

Segundo Tachizawa (2004),  

Empreendedores são pessoas que fazem a diferença, que realizam, que fazem 
acontecer, que desenvolvem sua capacidade de superar limites. Estar sempre 
preocupado em oferecer algo melhor e de qualidade, a fim de encantar o cliente. 
Uma de suas características fundamentais é o comprometimento. O comportamento 
do empreendedor precisa ser praticado porque se aprende muito mais fazendo. 

Wollheim e Marcondes (2003) vão um pouco além e mostram um lado do 

empreendedor mais insano: 

Empreendedores - com DNA ou não - são diferentes, com certo grau de loucura. É 
preciso certa dose de insanidade para se ir, em determinados momentos, contra tudo 
e contra todos. Há neles uma obstinação nada comum. Quase nada é formal ou 
acadêmico. Ênfase à intuição. São os grandes observadores do mundo, sempre 
antenados. Inquietos e indignados, estado de tensão interna permanente. 
Sonhadores. 

Na visão de Vésper (apud HISRICH; PETERS, 2004) o empreendedor pode ter 

diferentes características dependendo de quem analisa:  

Para o economista, um empreendedor é aquele que combina recursos, trabalho, 
materiais e outros ativos para tornar seu valor maior do que antes; também é aquele 
que introduz mudanças, inovações e uma nova ordem. Para um psicólogo, tal 
pessoa é geralmente impulsionada por certas forças – a necessidade de obter ou 
conseguir algo, experimentar, realizar ou talvez escapar à autoridade dos outros. 

Shapero (1975 apud HISRICH; PETERS, 2004) apresenta um empreendedor com 

iniciativa, em função de organizar e reorganizar mecanismos sociais e econômicos a fim de 

transformar recursos e situações para proveito prático e necessariamente aceitador do risco e 

do fracasso.  

Segundo Schlemm (2007), que desenvolveu um estudo sobre o empreendedorismo no 

Brasil, com base em dados da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2006, a taxa de 

empreendedores iniciais (TEI) apresenta uma variação muito grande entre os países, indo de 

40,2% no Peru, até 2,7% na Bélgica. O Brasil situa-se na 10ª posição no ranking com TEI de 

11,7%. E esta taxa tende a ser maior nos países de renda média (inferior a U$S 20 mil PIB per 

capita) do que os países de renda alta (superior a U$S 20 mil PIB per capita). 
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O que diferencia o empreendedor nessas duas classificações de países é a fator pelo 

qual ele montou a empresa: por motivação ou por necessidade. Segundo Schlemm (2007), “a 

motivação para empreender é o fator que melhor distingue o empreendedorismo dos países de 

renda per capita média dos países de renda per capita alta. Isso porque, nestes últimos, a 

proporção dos empreendedores por oportunidade em relação aos empreendedores por 

necessidade é muito maior: em média 8,9, contra 3,3, do outro grupo”. 

Com a estabilização da economia (em 2007 completará como 15° ano de PIB sem 

crescimento negativo) e a projeção de cenários melhores para o país faz com que 

empreendedores mais preparados e, mesmo, vocacionados se aventurem no mundo dos 

negócios (SCHLEMM, 2007). Para que isso aconteça de forma natural e freqüente, pontos 

como políticos e programas governamentais, educação e capacitação, apoio financeiro devem 

ser desenvolvidos propiciando um cenário positivo à abertura de novos negócios. Assim, o 

fator motivação tenderia a se sobrepor ao fator necessidade. Consequentemente, negócios 

nasceriam de forma muito mais planejada e chances maiores de terem sucesso.  

 

2.2. Cadeia Têxtil 

 

Segundo a FIEMG (2007), a cadeia têxtil pode ser dividida em três elos principais: 

fibras, têxtil e confecção (figura 1). 

O primeiro elo da cadeia engloba a produção de insumos utilizados na fabricação de 

têxteis e confeccionados. O elo de fibras naturais inclui todos os processos e atividades 

(agropecuária e mineração) envolvidas na produção da fibra, representada, no Brasil, 

principalmente pelo algodão. Crescentes investimentos em pesquisa, tecnologia, análises de 

custos e prospecção de mercados têm revolucionado a produção, não somente em termos 

quantitativos como qualitativos. 

O elo das fibras manufaturadas ou químicas subdivide-se em fibras artificiais e 

sintéticas e surgem como uma nova opção de matéria-prima a ser utilizada pela indústria 

têxtil. Os produtos compostos majoritariamente de fibras químicas são a lingerie, moda 

esportiva e moda praia, sendo que a mistura de fibras manufaturadas e naturais tem 

adicionado aos tecidos melhor resistência, durabilidade, facilidade de tratamento e 

apresentação. Esse elo é intensivo em capital e matéria-prima, exigindo das empresas 

investimentos freqüentes em pesquisa e modernização para competir internacionalmente. 



 11 

 

Figura 1 – Estrutura da Cadeia Produtiva Têxtil 
Fonte: Prado; Prado, 2004, p. 22 

 

O segundo elo da cadeia, o têxtil, é composto pela produção de fios, tecelagem e 

malharia.  

A fiação (fios fiados com fibras) e tecelagem (tecidos planos) caracterizam-se 

mundialmente por um processo de concentração, com empresas comumente integradas em 

fiação-tecelagem ou, ainda, em fiação-tecelagem-acabamento. Atualmente, as empresas têm 

de se adequar ao produto que o consumidor queira comprar e não ao que elas queiram vender, 

o que significa que sempre existe um tipo de tecido do momento, que exige tipos especiais de 

fios provenientes de combinações de fibras. 
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A malharia corresponde à produção de tecidos de malha. Representa um segmento 

com menores dificuldades para a modernização tecnológica e entrada de novas firmas, vis-à-

vis o elo de tecelagem, devido, comparativamente, ao baixo volume de recursos necessários 

para se implantar uma malharia moderna e à ocorrência de maior grau de integração da 

indústria de malharia com a confecção. 

No beneficiamento acontece a tinturaria e a estamparia do tecido. 

Finalmente, de acordo com a FIEMG (2007), a ponta final da cadeia é composta pelo 

elo de confecção, representado pela indústria de transformação. Esse elo é intensivo em mão-

de-obra e engloba a fabricação das roupas e acessórios de vestuário, roupas de cama, mesa e 

banho, peças de uso específicas como fraldas e embalagens. Caracteriza-se por uma grande 

heterogeneidade dos ramos e elevado grau de atomicidade das firmas, particularmente aquelas 

nos ramos do vestuário. Constitui o elo que agrega mais valor, porém, sua competitividade 

depende de todas as etapas anteriores.  

 

2.3. Moda e Tendência 

 

Segundo Palomino (2002), a moda é um sistema que acompanha o vestuário e o 

tempo, que integra o simples uso das roupas no dia-dia a um contexto maior, político, social, 

sociológico. 

Para Treptow (2007), a moda é um fenômeno social de caráter temporário que 

descreve a aceitação e disseminação de um padrão ou estilo, pelo mercado consumidor, até a 

sua massificação e conseqüente obsolescência como diferenciador social. Segundo a autora, 

existem duas maneiras para a produção e comercialização de artigos de moda: a alta-costura e 

o prêt-à-porter. 

A alta costura é confecção artesanal e sob medida e com exclusividade (TREPTOW, 

2007). Seu surgimento se dá no século XIX, com o ápice nos anos 50 (PALOMINO, 2002). 

Prêt a porter é o nome francês para o “pronto para usar” – que em inglês é o ready-to-

wear. Em linhas gerais, pode-se dizer que o ready-to-wear significa a produção em série e em 

tamanhos pré-definidos – P-M-G. O advento do prêt à porter foi responsável pela real difusão 

da moda e pela adequação a novos tempos para consumidores e varejo (Palomino, 2002, p. 
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26). A partir dos anos 60 que o prêt à porter começou a se difundir mais, especialmente pelas 

mãos de Yves Saint Laurent e Pierre Cardin. 

A moda é algo que se renova permanentemente. Surge então uma palavra que ouvimos 

seguidamente: tendência.  Caldas (2004) expõe o surgimento do termo: 

O termo deriva do latim tendentia, particípio presente e nome plural substantivado 

do verbo tendere, cujos significados são “tender para”, “inclinar-se para” ou ser 

“atraído por”. Desde o berço, portanto, a palavra vem carregada dos sentidos de 

alteridade – à medida que ela só pode existir em função de uma atração exercida 

por um outro objeto -, de movimento (a imagem da inclinação decorrente dessa 

atração) e de abrangência (o verbo tender também significa “estender” e 

“desdobrar”, além da acepção mais literal de “levantar uma tenda” ou “acampar”). 

O autor ainda faz uma relação entre o positivismo e a moda em que as duas possuem 

características semelhantes, autoritários por excelência. O discurso da moda decreta o que é e 

o que não é de bom gosto. Mas completa dizendo que esse autoritarismo é mais aplicável aos 

cem anos de predomínio da alta costura do que à atualidade. 

Treptow (2007) relaciona a tendência com a valorização do novo: 

A tendência surgiu com o próprio fenômeno de moda, a partir do Renascimento. 

Nessa época, a adoção de novos padrões visuais ainda não era uma constante e a 

quebra de tradições era vista com reservas. Todavia alguns grupos vanguardistas 

enxergavam na adoção de novos valores não uma ruptura com o passado, mas um 

processo de evolução. Desta maneira o surgimento de novos padrões no vestir era 

visto positivamente, como a valorização do “novo”. 

A autora apresenta a determinação de tendências, de acordo com a figura 2: 

 

 

Figura 2 – Moda 
Fonte: Treptow, 2007, p. 27 

 
 

Nessa proposta podemos identificar duas fases de consumo. Entre o lançamento e o 

consumo predomina o consumo por parte do público classe A e B, por terem acesso e por 

desembolsarem um valor maior para ter um produto recém lançado no mercado. Já entre o 

consumo e o desgaste, predomina o público de classe C e D, já pelo produto entrar no ponto 

da massificação com um custo mais baixo.  
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Mas não podemos dizer que isto é uma regra já que o acesso a alguns produtos está 

cada vez mais democrático não só pela opção de distribuição das empresas, mas também pela 

questão da pirataria. Esta atividade ilícita muitas vezes lança o produto quase 

simultaneamente ao original. 

A moda apresenta fases ou etapas que compõem todo um processo até chegar o 

produto nas mãos do cliente. Na Tabela 1 pode-se identificar as fases que compõem o que 

podemos dizer de “cronograma da moda”. A primeira fase começa cerca de 36 meses antes do 

consumo de uma peça pelo consumidor final a partir de definições advindas de indústria 

químicas e corantes, Instituto Internacional do algodão e outras instituições e associações para 

a análise das disponibilidades de matérias-primas e as megatendências.  

Na segunda fase se concentra em grupos que buscam manipular informações 

relacionadas ao mundo da moda. Por exemplo, os principais grupos que controlam o estudo 

da evolução da oferta de cores são o British Textile Colour Group, o International Colour 

Authority (ICA), Colour Association of the United States (CAUS) e o Colour Marketing 

Group (CMG).  Eles realizam acompanhamento das preferências do mercado em relação a 

cores e estudo da disponibilidade mundial de corantes (TREPTOW, 2007). Nesta fase 

também se encontram os bureaux de estilo, que buscam desenvolver inspirações e tendências 

através de estudos do mercado: informações advindas da indústria, falando o que estará 

disponível de matéria-prima e informações do consumidor, tentando prever as tendências 

comportamentais. 

Na terceira fase os fornecedores desenvolvem e disponibilizam seus produtos de 

acordo com as informações geradas pelos bureaux de estilo e pelas indústrias químicas e de 

corantes. 

Um ano antes, em média, já na quarta fase, as confecções começam a desenvolver a 

coleção de acordo as tendências. Começa-se a planejar as compras de matérias-primas e a 

produção das peças.   

A penúltima fase se dá com o varejo, conhecendo as coleções através de desfiles, 

eventos específicos de cada segmento, representantes e feiras. 

A última fase é o consumo das peças das coleções pelo consumidor final. 
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Tabela 1 – Cronograma da Moda 
 

Fase Atividade Tempo (meses) 

1 
Setor de fibras e filamentos têxteis - indústria 

químicas e de corante 
36 

2 Grupos de estudo da moda e Bureaux de estilo 28-24 

3 Fornecedores: setor têxtil e aviamentos 18 

4 Confeccionistas 12 

5 Varejo de moda 6 

6 Cliente hoje 

Fonte: adaptado material estudos IPA 

 

2.4. Estrutura do Plano de Negócio 

 

Para Dornelas (2001) o plano de negócio é uma ferramenta para o empreendedor 

expor suas idéias que mostre a viabilidade e a probabilidade de sucesso em seu mercado. E se 

aplica o seu desenvolvimento para novos empreendimentos quanto para empresas maduras. 

  

• Definição do negócio 

Nesta seção se apresenta um breve resumo do negócio, constando sua história e seu 

status atual (DORNELAS, 2001).   

 

• Definição das metas e estratégias 

Nesse momento serão elencadas as metas do negócio, tanto no curto prazo como no 

longo prazo, que indaga o que o negócio pretende alcançar.  

A elaboração da estratégia acompanha a elaboração das metas, pois será a forma pela 

qual a empresa pretende alcança-las. Para James Brian Quinn (apud MINTZBERG, 

LAMPEL, QUINN E GHOSHAL), uma estratégia bem formulada ajuda a organizar e alocar 

os recursos de uma organização em uma postura única e viável. 
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• Produtos e serviços 

Nessa parte estarão descritos todos produtos e serviços disponíveis pela empresa, com 

suas principais características. 

 

• Plano de Marketing 

 

o Análise do mercado 

 

� Análise do setor 

Verificar as tendências industriais, estratégias competitivas e identificar tendências e 

mudanças que ocorrem em nível nacional e internacional e podem influenciar o novo 

empreendimento (HISRICH e PETERS, 2004). 

Buscar informações históricas do setor, o status atual deste e quais são as tendências e 

mudanças projetadas. Informações como o tamanho do setor e do mercado, a estrutura e a 

segmentação são importantes.   

 

� Análise da concorrência 

Conhecer os atributos dos concorrentes e o que estes estão disponibilizando de 

produtos e serviços no mercado, gerando informações importantes para entender o que pode 

ser o diferencial do negócio para se destacar no mercado frente à concorrência. 

 

� Análise de clientes 

Para se conhecer o cliente, algumas perguntas são essenciais serem respondidas: Onde 

estão os consumidores? Como eles são? Como vivem? E o que fazem e como agem? 

(DORNELAS, 2001).   
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� Análise de fornecedores 

Quem são os principais fornecedores que envolvem o negócio e como estes 

influenciarão na cadeia produtiva.  

 

� Análise do Ambiente 

Nessa parte são focados os fatores externos e internos que podem influenciar o 

negócio. Esses fatores podem ser expostos através da matriz SWOT que explicita as forças e 

fraquezas da empresa e as oportunidades e ameaças do mercado. 

 

o Estratégias de Marketing 

Dornelas (2001) apresenta as estratégias de marketing como meio que a empresa 

deverá utilizar para atingir seus objetivos. Essas estratégias geralmente se referem ao 

composto de marketing, ou os 4P: produto, preço, praça (canais de distribuição) e propaganda 

(comunicação). 

 

• Estrutura e Operação 

Biermann (2007) destaca a importância do layout industrial para uma confecção. Este 

influencia diretamente nos resultados da gestão do processo, refletidos na produtividade e no 

custo do produto. A distribuição física do ambiente deve estar de acordo com a seqüência 

operacional, reduzindo as perdas por deslocamento de materiais e de pessoal e contribuindo 

com a gestão visual. 

Para o plano de produção é importantíssimo o seu planejamento e controle. Este tem 

como foco garantir que a produção ocorra eficazmente e produza produtos e serviços na 

quantidade adequada, no momento adequado e no nível de qualidade adequado (SLACK, 

CHAMBERS e JOHNSTON, 2002).  

A resposta da produção pode variar de acordo com a demanda. Esta pode se apresentar 

dependente, onde de alguma forma se conhece a forma de consumo e de forma independente, 

onde se desconhece a forma de consumo. Segundo Slack, Chambers e Johnston (2002), o 

comportamento da produção pode ser dar em três tipos:  
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• Obter recursos contra pedido: a empresa compra os recursos somente após o 

fechamento do pedido e onde o tempo de espera da demanda tende a ser alto. 

• Fazer contra pedido: a empresa mantém estoque de seus recursos 

transformadores ou recursos a serem transformados realizando o pedido apenas na 

confirmação deste. O tempo de espera da demanda tende a ser médio. 

• Fazer contra estoque: algumas operações produzem bens ou serviços para 

estoque com antecedência em relação a qualquer pedido firme. Nesse tipo é onde o cliente 

menos espera para obter o produto, já que a empresa trabalharia com estoque de produtos 

acabados. 

A empresa com atuação nos segmentos de moda, uniformes, criação e modelagem 

encontrará os seguintes processos produtivos indicados na figura 3.  

 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

PLANEJAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO

CORTE

COSTURA

FINALIZAÇÃO PEÇA

EXPEDIÇÃO

CLIENTE

ARTE

MODELAGEM E PILOTAGEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9  

Figura 3 – Etapa do Processo Produtivo 
Fonte: Adaptado Biermann, 2007, p. 8 
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Para o segmento da moda, todos os processos serão desenvolvidos. Já para o segmento 

de uniformes, muitas vezes o cliente já vem com o design da peça pronto e a confecção 

começará então a partir da etapa 2, modelagem e pilotagem. No segmento de criação e 

modelagem, as etapas basicamente que serão desenvolvidas, pesquisa e desenvolvimento (1) e 

modelagem e pilotagem (2). 

As etapas possuem as seguintes características: 

 

o Pesquisa e desenvolvimento 

A primeira questão que se leva em conta para desenvolver uma coleção é a pesquisa. 

Ao criar um produto, deve-se considerar o mercado de atuação, identificando a necessidade 

do cliente e suas tendências e, ao mesmo tempo, estar de acordo com sua capacidade de 

produção (Biermann, 2007). 

Após a pesquisa de tendências, o setor de desenvolvimento deve analisar sua 

viabilidade técnica e econômica, buscando integração entre os Produtos desenvolvidos e o 

custo de produção (Biermann, 2007). 

 

o Modelagem e pilotagem 

Heirich (2007) apresenta a modelagem em dois tipos: 

• Modelagem Plana (Bidimensional): É uma técnica utilizada para 

reproduzir, em segunda dimensão, algo que será usado sobre o corpo humano, em tecido ou 

similar, de forma tridimensional. Essa modelagem, manual ou computadorizada, pode ser 

utilizada para confeccionar uma peça de roupa apenas ou para produção em grande escala, 

como acontece na confecção industrial de pequeno, médio ou grande porte. 

• Moulage (Tridimensional): É a manipulação do tecido de forma 

tridimensional. Trabalha-se com o tecido sobre os manequins, que têm suas medidas 

padronizadas. Na moulage, podem ser feitos os ajustes direto nas curvas do corpo, resultando 

em um caimento perfeito. 

 

A pilotagem consiste em fazer uma peça para testar se o molde está nas condições 

desejadas e com todos detalhes corretos para efetivamente colocar em produção. 
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o  Planejamento do processo produtivo 

Após estar aprovada a peça piloto, o planejamento do processo produtivo passa a ser o 

foco, no qual envolve o planejamento do corte, costura, arte, finalização da peça, expedição 

até chegar ao cliente. Todos estes devidamente realizados no prazo determinado.  

 

o Corte 

O processo do corte apresenta três etapas principais: risco, enfesto, corte. Heirich 

(2007) apresenta as principais características de cada: 

• Plano de corte (risco): O plano de corte (ver apêndice) é responsável 

pelo encaixe da modelagem e que define o aproveitamento do tecido. O risco dará origem à 

matriz (folha riscada com os moldes para corte) e pode ser feito manualmente em papel ou 

computadorizado, utilizandose de software próprio. O rendimento do tecido depende da 

capacidade de encaixe dos moldes utilizados. 

• Enfesto: Após a conclusão da matriz (plano de corte), pode-se iniciar o 

enfesto dos tecidos conforme o planejado (ver apêndice).  Inicia-se marcando, na mesa de 

corte, o comprimento do enfesto conforme a matriz, seguindo pela quantidade de folhas de 

tecido necessária para fechar a quantidade de peças. 

• Corte: Após o enfesto, passamos à etapa de corte (ver apêndice). A 

precisão do corte, seguindo as linhas do risco, é importante na qualidade do produto final e 

deve ser realizada por profissional qualificado e equipamento adequado ao tipo de tecido e 

altura do enfesto. 

 

o Costura 

Podemos identificar a costura como o processo que tem como objetivo fechar a peça, 

ou seja, juntar as partes de tecido cortadas através enlaçamento da linha pela máquina ou 

manual. 

Há diversas máquinas de costura e cada uma apresenta uma característica. Heirich 

(2007) nos coloca as principais máquinas e algumas de suas características: 

• Ziguezague: Utilizada para rebater elásticos em lingerie, unir partes de 

couro, bordar, pregar zíper. 
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• Reta: Utilizada como equipamento básico para todo tipo de vestuário. 

• Overloque: Utilizada para fechamento ou acabamento; 

• Interloque: Utilizada para fechamento em tecidos médios a pesados 

(jeans); 

• Galoneira: Equipamento direcionado para uso industrial no segmento 

de malharia. Utilizada para bainhas, aplicação de galão ou viés, costuras decorativas e outras. 

 

o Arte 

No processo da arte está incluso qualquer inserção de imagem na peça do vestuário. 

No nosso caso a imagem pode-se dividir em dois tipos: serigrafia ou bordado. 

• Serigrafia: Processo de impressão no qual a tinta é vazada (ver 

apêndice) – pela pressão de um rodo ou puxador – através de uma tela de seda ou poliéster 

que é utilizada para compor em negativo a imagem que receberá tinta para ser transposta para 

o tecido. A tela é esticada em um bastidor de madeira, alumínio ou aço. A "gravação" da tela 

se dá pelo processo de fotosensibilidade, onde a matriz preparada com uma emulsão 

fotosensível é colocada sobre um fotolito, sendo este conjunto matriz+fotolito colocados por 

sua vez sobre uma mesa de luz. Os pontos escuros do fotolito correspondem aos locais que 

ficarão vazados na tela, permitindo a passagem da tinta pela trama do tecido, e os pontos 

claros (onde a luz passará pelo fotolito atingindo a emulsão) são impermeabilizados pelo 

endurecimento da emulsão fotosensível que foi exposta a luz (WIKIPEDIA, 2007). 

• Bordado: É uma forma de criar a mão ou a máquina desenhos e figuras 

ornamentais em um tecido (ver apêndice), utilizando para este fim diversos tipos de 

ferramentas como agulhas, fios de algodão, de seda, de lã, de linho, de metal etc., de maneira 

que os fios utilizados formem o desenho desejado (WIKIPEDIA, 2007). 

 

o Finalização da peça 

A finalização do produto engloba os processos de passar e embalar o produto. Ainda 

neste processo acontece o último controle de qualidade. A peça pode apresentar algum 

problema que nenhum dos processos anteriores identificou: costura aberta, alguma sujeira, 
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um bordado ou serigrafia com problema. Apresentando algum problema, a peça volta ao 

processo na qual pode ser solucionado seu problema.  

 

o Expedição e cliente 

Após a finalização da peça, esta estará pronta para expedição para enfim chegar as 

mãos do cliente. 

 

2.4.1.1. A Terceirização na produção 

 

O conceito de tradicional de terceirização diz que é o repasse de uma atividade meio a 

terceiros.  A atividade meio é aquela que se presta a dar condições que uma empresa atinja 

seus objetivos sociais. Por exemplo: uma empresa que fabrica roupas (atividade fim) necessita 

contratar uma outra empresa que lhe preste serviços de limpeza. A atividade de limpeza, no 

exemplo que acabamos de utilizar, se constitui em atividade meio da confecção (SEBRAE, 

2007).  

De acordo com Souto Maior (apud KROST, 2007):  

A terceirização é prática administrativa que se instalou no modelo produtivo que se 

convencionou chamar de ‘toyotismo’ e "representa um modo de pensar a 

produção", tendo por objetivos a produção baseada no fluxo da demanda, o 

combate ao desperdício, a flexibilização da organização do trabalho, a instalação do 

kanban (sistema que indica a utilização de peça do estoque), a produção de vários 

modelos, em série reduzida, e o desenvolvimento de relações de subcontratação 

com fornecedores de autopeças. 

De acordo com Ribeiro Vilhena (apud KROST, 2007) há ainda o contrato de 

empreitada, caracterizado como “uma determinada execução que necessariamente alcançará 

um resultado e a contraprestação do credor será o correspectivo desse resultado, não da 

prestação em si.” Krost (2007) completa ainda que não há qualquer regra que imponha ao 

dono da obra responsabilidade pelos créditos trabalhistas titulados pelos empregados do 

empreiteiro e que tanto na terceirização como na empreitada não há nenhum vínculo de 

subordinação. 

Krost (2007) menciona: 
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Com o passar dos anos, pela dinâmica da vida e pela incessante busca pelo 

incremento da produção, acompanhada da redução de custos, criou-se uma figura 

híbrida na indústria, com elementos de "terceirização" e de empreitada, conhecida 

por "facção". Que nada mais seria que terceirizar o processo produtivo da costura.  

O setor têxtil possui algumas peculiaridades na questão da cadeia produtiva, e uma 

destas se refere à terceirização. Focando no caso de uma confecção de vestuário, a maioria das 

empresas detinha todo processo produtivo dentro de sua propriedade, corte, costura e o 

bordado e/ou a serigrafia. Hoje já se vê muitas confecções terceirizando grande parte da 

cadeia produtiva ou toda ela. 

Para Valle, Ejnisman e Gômara (2007), esse novo conceito tem feito com que as 

empresas nacionais se reestruturem a fim de que possam se tornar mais competitivas, 

especialmente no mercado internacional. Dessa forma, o conceito de atividade preponderante, 

também conhecido por atividade-fim, tem que ser constantemente revisto, eis que atividades 

consideradas essenciais para as empresas anos atrás, hoje são consideradas tão somente como 

meios da execução do seu negócio. E a evolução desse conceito, nos parece, é ilimitada, na 

medida em que cada vez mais se exige especialização e foco no processo produtivo. 

Mas esse novo cenário muito presente no setor têxtil precisa ser muito bem 

administrado. Krost (2007) comenta que neste momento da terceirização ocorre uma 

transferência de significativa parcela dos riscos do empreendimento, em grade parte das vezes 

a pequenos artífices, ex-empregados, os quais se vêem obrigados a admitir outros 

trabalhadores, cujos direitos não encontram garantia no real beneficiário dos serviços.  

  

2.4.2. Plano Financeiro 

 

O planejamento financeiro não só útil, como necessário para um negócio. Para 

Zdanowiz (2003) o plano se constitui de informações úteis e práticas para exercer o 

gerenciamento empresarial, considerando variáveis econômicas e as relações matemáticas do 

mercado.  

Itens como investimento inicial, projeção de receitas, despesas e custos são dados 

essenciais para gerar informações através de fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, ponto 

de equilíbrio e que serão importantes para tomadas de decisões sábias. 
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Investimento inicial refere-se à saída de caixa relevante que deve ser considerada ao se 

avaliar um possível dispêndio. É calculado obtendo-se a diferença entre todas as saídas e 

entradas que ocorrem no instante zero (GITMAN, 1997)  

O orçamento focaliza diretamente uma abordagem racional e sistemática ao 

planejamento global e ao controle dinâmico dando ênfase à administração por objetivos e à 

flexibilidade realista na execução das tarefas administrativas (WELSH, 1983) 

O orçamento operacional engloba todos os orçamentos específicos que atingem a 

estrutura hierárquica da empresa (área administrativa, comercial e de produção). A 

demonstração dos resultados contábeis da empresa contempla informações que evidenciam o 

lucro operacional: vendas, custo dos produtos, materiais e estoques, despesas administrativas 

e comerciais (SANVICENTE & SANTOS, 2000) 

Orçamento de vendas consiste na determinação prévia do nível de comercialização 

futura, considerando os produtos e/ou serviços que serão ofertados nos futuros mercados de 

atuação (ZDANOWICZ, 2003)  

Orçamento de Despesas operacionais é parte integrante do sistema orçamentário da 

empresa, ao se projetar as despesas administrativas, vendas, tributárias e financeiras, 

considerando os gastos relativos às atividades, assim como a outras operações pertinentes 

(ZDANOWICZ, 2003) 

Orçamento de Produção determinará as quantidades de produtos que deverão ser 

fabricados, tendo em vista o volume de vendas projetado e a política fixada para estoques de 

produtos prontos e em processamento, projetando custos e as despesas.  

O fluxo de caixa identifica o processo da circulação do dinheiro, através da variação 

das disponibilidades mais as aplicações financeiras (SILVA, 1995). 

O Demonstrativo do Resultado do exercício fornece um resumo financeiro dos 

resultados das operações da empresa durante um período específico (GITMAN, 1997) Este 

será elaborado a partir das projeções de receitas, custos e despesas do período. É uma das 

peças contábeis mais relevantes do sistema orçamentário global, pois irá informar o resultado 

econômico a ser auferido pela empresa, ou seja, a capacidade futura da organização gerar 

lucro (ZDANOWICZ, 2003) 
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O ponto de equilíbrio, segundo Sanvicente (1987), é o nível ou volume de produção 

em que o resultado operacional é nulo, ou seja, as receitas operacionais são exatamente iguais 

ao valor total das despesas operacionais. 

Para avaliarmos a viabilidade do negócio do negócio podemos citar três métodos: 

payback, valor presente líquido e TIR. 

Payback simples é o período de tempo exato necessário para a empresa recuperar o 

investimento inicial de um projeto, a partir das entradas de caixa (GITMAN, 1997). Já o 

payback descontado atualiza os fluxos de caixa a uma taxa de desconto (levando em conta o 

valor do dinheiro no tempo). 

Ross, Westerfield e Jordan (2000) colocam que o payback simples tem limitações 

como não considerar o valor do dinheiro no tempo e não estabelecer um período de corte 

correto ou do período de retorno, e que a princípio poderia ser aceito se o período calculado 

for menor que um número pré-determinado.  

Valor Presente Líquido é uma técnica sofisticada de análise de orçamentos de capital, 

obtida subtraindo-se o investimento inicial de um projeto de valor presente das entradas de 

caixa descontada a uma taxa igual ao custo de capital da empresa (GITMAN, 1997). 

Para Ross, Westerfield e Jordan (2000), um investimento deverá ser aceito se seu valor 

presente líquido for positivo, e rejeitado se for negativo. 

TIR é definida como taxa de desconto que iguala o valor presente das entradas de 

caixa ao investimento inicial referente a um projeto (GITMAN, 1997). 

Com base na regra da TIR, um investimento é aceito se a TIR é maior do que o retorno 

exigido. Caso contrário, deve ser rejeitado (ROSS, WESTERFIELD E JORDAN). 

Para Sanvicente (1987), a TIR possui algumas limitações como à possibilidade de 

existir mais de uma TIR numa série de fluxos de caixa e a obtenção da combinação de 

projetos com a mais alta TIR não maximizará a riqueza, desrespeitando o princípio de 

aditividade. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem o propósito elaborar o plano de negócio da empresa DHM Indústria 

e Comércio LTDA. de forma que auxilie na estruturação e planejamento desta empresa jovem 

e avaliar a viabilidade do negócio no médio e longo prazo. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Definir objetivos e metas. 

• Desenvolver plano de Marketing. 

• Desenvolver plano de estrutura e operação. 

• Desenvolver plano de RH. 

• Desenvolver plano de Financeiro. 
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4. Metodologia 

 

Este trabalho se caracterizou como uma pesquisa exploratória. Para Santos (2000) a 

pesquisa exploratória visa criar maior familiaridade ao assunto ou mesmo revelar novas 

informações, usando dados qualitativos e quantitativos.  

A coleta de dados primários foi obtida através de entrevistas não-estruturadas com 

sócios-diretores de agências de comunicação, loja masculina e facção (costura). Também fez 

parte da metodologia a observação direta em lojas, envolvendo aspecto comercial e marketing 

e na produção de uma facção. Os dados secundários foram obtidos através de livros, pesquisa 

na internet, reportagens, associações, instituições. 

Para cada etapa ocorreram os seguintes procedimentos: 
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5. O plano de negócios 

 

5.1. A empresa 

 

DHM Indústria e Comércio de Vestuário LTDA. é uma microempresa participante do 

Simples Nacional, fundada em 17/08/2007, localizada na zona sul, representada pelos seus 

dois sócios, Marcelo Cavalcante Pires e Daiane Viana.  

Somos um grupo voltado para o setor têxtil com foco de atuação no segmento moda 

masculina. Mas também apresentamos operações em mais três segmentos: moda feminina, 

uniformes e criação e modelagem. 

Neste 2° semestre a DHM se encontra no início de suas operações e o foco das vendas 

se concentra no segmento de uniformes, atendendo no momento dois clientes. No segmento 

de moda masculina e feminina, neste final de 2° semestre, a concentração total está na fase de 

pesquisa e desenvolvimento da coleção de inverno 2008. Para o segmento de criação e 

modelagem, a empresa está em fase final de desenvolvimento do produto para a operação 

começar em janeiro de 2008. 

O segmento de moda masculina e feminina tem como público-alvo lojas multimarcas, 

mas também o consumidor final através da venda-direta. Este consumidor se encontra entre a 

classe A e B. Produtos como camisetas, camisas pólos, regatas, casacos, blusões para eles e 

blusas e vestidos para elas serão desenvolvidos neste primeiro momento. A busca do 

diferencial na moda será através da criação e design arrojados com alto volume de modelos 

diferenciados e baixa escala de produção por modelo, buscando o conceito de “peça única”. 

O segmento de uniformes tem como público-alvo as agências de propaganda e 

comunicação onde se consegue uma margem alta de retorno. Para esse cliente são 

desenvolvidos produtos para eventos, campanhas para as empresas, blitz em restaurantes, em 

bares ou na rua, promoções em supermercados. A atuação neste mercado necessita buscar um 

diferencial na qualidade da arte, ou seja, na serigrafia e no bordado que são as imagens da 

campanha nas peças e também no prazo de entrega, já que é necessário respeitar as datas dos 

eventos e das campanhas. 

O segmento de criação e modelagem tem como objetivo a criação, a modelagem desta 

criação, o desenvolvimento da ficha técnica descrevendo todos os detalhes da peça e a 
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pilotagem. A atuação neste segmento visa suprir a necessidade em algumas empresas de ter 

um serviço deste tipo com melhor qualidade, já que estas apresentam problemas na 

sincronização da criação com a produção. O cliente principal seriam lojas de uniformes 

escolares. A modelagem também pode ser desenvolvida para lojas de moda, já a criação não 

será desenvolvida para estas, pois estaríamos concorrendo com o nosso próprio negócio. 

No ano de 2008 a DHM está projetando um faturamento entre os três segmentos de 

atuação em R$ 116.950,00. Para 2009, espera-se um crescimento de 64%, com um 

faturamento de R$ 192.350,00, principalmente alavancado pelo segmento de moda masculina. 

Nos próximos anos, até 2012, espera-se que a empresa continue crescendo, mas a taxas 

menores que o crescimento de 2009.  

Os sócios: 

Daiane Viana, 24 anos. 

• Trabalhou como costureira de 1997 até 2005 na empresa da família. 

• Na Ative Uniformes entrou em 2005 até 2006. Sendo recontratada em 2007, como 

chefe de produção. 

• Desde 2004 desenvolve o trabalho de modelagem. 

• Em 2003 entrou para faculdade de Design de Moda e tecnologia na Feevale. Em 

2007 fez a transferência para o curso de Design de Moda no IPA cursando 

atualmente. 

 

Marcelo Cavalcante Pires, 25 anos. 

• Auxiliar administrativo concursado na CGTEE de 2004 até 2005. 

• Administrador na Ative Uniformes (vestuário) de 2005 até 2006. 

• Consultor na Euro Comércio de Colchões de 2007 até o presente momento. 

 

• Missão 

Desenvolver produtos e prestar serviços dentro do ramo de confecção de forma que 

atenda a necessidade do cliente. 
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• Visão 

Ser uma empresa reconhecida e referenciada dentro do ramo de confecção no Rio 

Grande do Sul até o ano de 2010.  

 

• Princípios e valores 

o Desenvolvimento contínuo internamente para gerar benefício ao cliente: 

organização, processos internos, comunicação. 

o Ser transparente com todos colaboradores (stakeholders) que participam do 

negócio tanto internamente como externamente. 

 

5.2. Definição das Metas 

 

A primeira é recuperar o investimento inicial em um ano e meio. 

A segunda meta é ter retorno médio em valores (pró-labore e divisão de lucros) para 

os sócios de R$ 500,00 no primeiro ano (2008) para cada sócio, R$ 1250,00 no segundo ano 

(2009), R$ 1700,00 no terceiro ano (2010), R$ 2200,00 no quarto ano (2011) e R$ 2800,00 no 

quinto ano (2012) 

A terceira meta é manter a margem de lucro líquido entre 18% e 20% de 2008 a 2012.  

 

5.3. Estratégias 

  

o Manter uma estrutura enxuta tanto na parte administrativa, como na produção.  

o Inicialmente a terceirização das seguintes etapas do processo produtivo: 

costura (cerca de 75% terceirizado) e arte (bordado e serigrafia). Tendência de 

terceirizar por completo a produção, incluindo o corte e o restante da costura. 

o Após a terceirização por completo da produção, a estrutura produtiva terá 

como foco a criação e o desenvolvimento, modelagem e pilotagem das peças. 
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o Buscar relações estreitas com poucos fornecedores visando o desenvolvimento 

e acompanhamento destes. Criar políticas de recompensa para fornecedores. 

 

5.4. Produto e serviços 

 

5.4.1. Segmento de moda masculina e feminina 

 

• Camisetas: A camiseta é um produto bastante flexível para se trabalhar, podendo 

diferenciá-la com serigrafias, bordados, aplicações, recortes e outros detalhes. No 

guarda-roupa masculino ela se destaca, pois o homem coloca uma calça jeans básica e 

uma camiseta e já está bem vestido. Buscando o diferencial com aplicações de 

detalhes, junção de tecidos diferentes, design. 

• Regatas: Peça do vestuário apropriada para o verão. Buscaremos tecidos, estampas e 

bordados diferenciados.   

• Camisas pólos: As camisas pólos junto com as camisetas será o carro-chefe.  

Buscando o diferencial com aplicações de detalhes, junção de tecidos diferentes, 

design. 

• Casacos e blusões: São peças básicas no vestuário masculino para o inverno. O 

casaco é uma peça que se consegue agregar muito através de detalhes, aplicações. 

Inicialmente são essas duas peças que a DHM irá produzir para essa estação. 

• Blusas e vestidos: Serão os únicos produtos femininos trabalhados inicialmente. São 

tipos de peças que são mais vendáveis, que o público feminino costuma comprar mais 

frequentemente. E inicialmente a produção destas será em pequena escala, 

principalmente para as amigas mais íntimas e conhecidas. São produtos que 

consideramos que manterá o nosso contato com o público feminino, aumentando os 

nossos relacionamentos no meio da moda. 
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5.4.2. Segmento de uniformes 

 

Os produtos serão desenvolvidos especificamente para agências de comunicação onde 

abrange não apenas produzir peças, mas também auxiliar na criação e desenvolvimento delas. 

Os produtos que mais se destacam são camisetas, calças, blusas, aventais, camisas 

pólos, casacos, regatas, bonés, bermudas utilizados principalmente em campanhas, blitz, 

eventos externos e internos de empresas clientes das agências de propaganda e comunicação. 

 

5.4.3. Segmento de criação e modelagem 

 

Os produtos do segmento da criação e modelagem são a criação (design) de peças do 

vestuário, os moldes e a ficha técnica do produto. A criação é onde tudo começa para se fazer 

uma nova peça do vestuário. O molde é o produto que possibilita efetuar o corte das peças do 

vestuário. A ficha técnica é onde tem todas as características do produto (ver apêndice) 

 

5.5. Plano de Marketing 

 

5.5.1. Análise do mercado 

 

5.5.1.1. O setor 

 

Podemos definir a história do setor têxtil em duas partes: antes da abertura econômica 

e depois da abertura econômica do Brasil. 

No primeiro momento o setor têxtil no Brasil apresentava baixa produtividade, baixa 

qualidade e um preço elevado já que o foco se encontrava na produção conforme a tabela 2.  

A concorrência pequena também fazia parte do cenário, facilitada em muito por 

acordos têxteis que dificultavam a entrada de produtos importados favorecendo a produção 

interna.  
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A abertura da economia e o plano real trouxeram alguns problemas para o nosso setor 

que não estava muito preparado para essas mudanças. A concorrência feroz com a entrada de 

importados e alto custo de capital foram alguns dos problemas que forçaram o setor se 

reposicionar. A abertura do mercado fez com que nossas empresas concorressem com 

empresas internacionais que possuíam custos baixíssimos, principalmente China e Índia. Por 

isso, hoje a busca é incessante por desenvolver produtos com design diferenciados e de 

qualidade para poder enfrentar a concorrência.   

 

Tabela 2 – Evolução histórica do setor 

 

Fonte: Relatório Cadeia Têxtil/Confecção - Aproximação dos Elos Produtivos e Oferta e Demanda de 

Confeccionados - Encontro Nacional dos Gestores de Confecção - SEBRAE e IEMI 

 

O Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira (PRADO, PRADO, 2007) apresenta 

o Brasil como 6° maior produtor de têxteis do mundo com 1.575 (mil tonel.), representando 

3% da produção mundial e 7° maior produtor do mundo de artigos confeccionados com 1.740 

(mil tonel.), representando 3,6% da produção mundial, dados referentes ao ano de 2004. 

Destaque para o consumo interno em relação às exportações, já que nesta ocupa apenas a 43° 

lugar mundialmente. “Apesar de já termos atingido um conjunto expressivo de mais de 2 mil 
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empresas exportando, o mercado doméstico é o maior mercado do nosso setor, absorvendo 

92% da produção brasileira” coloca Fernando Pimentel, Diretor superintendente da ABIT. 

Podemos identificar a importância da indústria têxtil no Brasil através dos dados de 

2005: produção de US$ 32,9 bilhões, representando 4,1% do PIB total brasileiro e 

empregando cerca de 1.523 (mil), representando 1,7% da PEA (PRADO, PRADO, 2007). 

A produção têxtil no Rio Grande do Sul apresentou um crescimento na 

representatividade do país de 26,8% em 1990 para 30,9% em 2005. Destaque para a produção 

de fios que pulou de 17,2% em 1990 para 26,1% em 2005 e para a produção de 

confeccionados que foi de 21,6% em 1990 para 28,3% em 2005 (PRADO, PRADO, 2007). 

No segmento de confeccionados, o relatório setorial nos mostra que o Brasil sofreu 

uma queda de 39% de 2000 até 2002, em valores monetários de US$ 21.475,7 para US$ 

12.799,3 principalmente devido ao enfrentamento da concorrência externa.  Os números se 

mantiveram estagnados em 2003 e havendo uma recuperação em 2004 e 2005, neste ano 

chegando US$ 19.956,1 voltando próxima ao nível de faturamento do ano 2000.  

A retração do segmento se mostra no número de unidades de produção de 

confeccionados no Brasil conforme mostra a tabela 3.  

 

Tabela 3 –Unidades de Produção no segmento de confeccionados 

 

Fonte: Prado, Prado, 2007 - IEMI 

 

Os dados do segmento de confeccionados do ano de 2005 podem ser conferidos da 

Tabela 4.  
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Tabela 4 – Dados do segmento Confeccionados Têxteis – Vestuário, meias e acessórios – 
2005 

 

 

Fonte: Prado, Prado, 2007 - IEMI 

 

A região Sul obteve taxas de crescimento elevadas no número de indústrias no Brasil. 

De 1990 até 2004 o número de indústrias aumentou em 1602, crescimento de 70%. Em 2005, 

esse número foi de 900, crescimento de 23%. 

Quanto à distribuição e comercialização do segmento do vestuário, é liderada pelas 

lojas especializadas com 23,5% da composição das empresas do setor em 2005. O atacado 

obteve um aumento de 5,4% de 2004 para 2005, representado neste ano 15,8%. O varejo 

independente teve um decréscimo de 2,3% e ficou com 17,2% de representatividade em 2005.    

Focando ainda mais, os dados do segmento de moda masculina (foco da DHM) no 

Brasil nos apontam um homem mais consumista para o século XXI. Em 2002 o faturamento 

no setor chegou a US$ 3,41 bilhões, aumentando para US$ 3,65 bilhões em 2003, US$ 4,22 

bilhões em 2004 e US$ 5,6 bilhões em 2005.  

Segundo a AustinAsis, atualmente a moda masculina representa 35% do vestuário 

brasileiro. Em relação à cadeia têxtil, responde por aproximadamente 17% da receita total 

que, em 2005, foi de US$ 32,9 bilhões. As principais regiões compradoras são a Sudeste 

(50%), seguida pela Sul (20%) e Nordeste (18%). Podemos observar na tabela 5, a produção 

do segmento de vestuário masculino em relação ao feminino.  
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Tabela 5 - Produção por segmento (em mil peças) 

 

Fonte: Prado, Prado, 2007 - IEMI 

 

5.5.1.2. Perspectivas e tendências futuras 

 

O setor tem grandes perspectivas de crescimento através de alguns pontos: maior 

participação do governo para fomentar o setor, participação ativa das associações e 

instituições ligadas ao setor e grande oportunidades para empresas exportarem. 

Fernando Pimentel, Diretor superintendente da ABIT diz: “O fortalecimento da 

indústria de confecção é fundamental. Estamos trabalhando o viés macro e micro setorial para 

desburocratizar e reduzir os tributos que incidem sobre as micros e pequenas empresas.” 

(PRADO; PRADO, 2007) 

Juan Quirós (Presidente da APEX-Brasil) “Promover as exportações deve ser um item 

prioritário para o Brasil”. Em cinco anos o Texbrasil já incluiu mais de 300 novas empresas 

no comércio exterior (PRADO e PRADO, 2007). 

Quanto ao segmento masculino, Feghali e Dwyer (2004) nos coloca: 

Hoje o culto à vaidade e o incremento do consumo de itens típicos do mercado 

masculino, outros segmentos foram criados entre os quais vanguarda, ginástica, 

esportes radicais (escaladas e ciclismo) e fashion. Assim como o segmento 

feminino, o masculino, atualemnte, está se desenvolvendo e novos segmentos estão 

sendo gerados. 

O diretor da grife Ricci e Colella, José Carlos, diz que “No segmento de moda clássica 

masculina, notamos um homem mais vaidoso que valoriza a qualidade e modelagem sempre 

atualizada porque, nos últimos anos, ele esta mudando os hábitos e valorizando a saúde e a 

estética” (TEXTILIA, 2007) 

Para Melina Tamburus, responsável pelo desenvolvimento de produtos da grife Celian 

Uomo, “Os homens se tornaram mais sensíveis e exigentes e buscam roupas mais elaboradas, 

com melhor acabamento e dentro das últimas tendências de moda” (TEXTILIA, 2007) 
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Para Sonia Hess, da grife Base Co., a “maior quantidade de marcas direcionadas, a 

invasão das grifes internacionais, a competitividade no mercado de trabalho e a importância 

da apresentação pessoal” estimulam o mercado, destacando que o homem moderno valoriza 

“a qualidade, o design e o valor agregado das peças” (TEXTILIA, 2007) 

Nesses próximos anos a tendência é que a concorrência fique mais acirrada no setor, 

não só pela abertura do mercado mundial e o acesso fácil a produtos importados, mas pelo 

rompimento de acordos que beneficiavam a produção interna conforme indicados na Tabela 6. 

Feghali e Dwyer (2004) explicam o acordo Multifibras de 1974: 

Protecionismo de países insustrializados, sob alegação que a área têxtil tem elevada 

importância social. Restrição à importação de produtos têxteis. Tais sanções se 

voltam principalmente aos países asiáticos acusados de praticar “dumping social”, 

por pagarem baixíssimos salários e oferecerem precárias condições de trabalho. 

Restrições aos países subdesenvolvidos também, inclusive o Brasil.  

 

Em 2004 terminou o Acordo Têxtil e do Vestuário (ATV) e as barreiras de 

comercialização de produtos da cadeia têxtil estão cada vez menores.  

 

Tabela 6 – Acordos Têxteis 

Ano Acordo Características
cotas de importação

proteção da indústria de países importadores

deslocamento da produção

troca de market share

membros regidos pelo GATT

fim das restrições quantitativas 

extinção gradual até integração completa

prazo de 10 anos  a partir de janeiro de 1995

Acordo Multifibras1974

1994 Acordo sobre Têxteis e 

Vestuário

 

Fonte: Bruno (2007) 

 

Bruno (2007) aponta algumas tendências do mercado e estratégias para lidar com esse 

novo mercado: 
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Tendências  

• Ampliação das Exportações para países desenvolvidos, mas com diminuição na 

quantidade de exportadores. 

• Preços de produtos têxteis e confeccionados em queda. 

• Ampliação da concorrência nos mercados internos e externos. 

• As maiores ameaças vêm da cadeira produtiva da China e da Índia. 

 

Estratégias  

• Fortalecer a Logística. 

• Elevar o nível estratégico da Cadeia Têxtil e de Confecção no Governo. 

• Fortalecer o sistema de promoção das exportações. 

• Investir na neo-industrialização. 

• Intensificar a organização de Aranjos Produtivos Locais. 

• Promover o Brasil para os mega-varejistas. 

• Realizar acordo com países para ter acesso preferencial aos seus mercados. 

• Investir nas especializações têxteis e na marca Brasil. 

 

5.5.1.3. Análise da concorrência 

 

5.5.1.3.1. Segmento de Moda masculina e feminina 

 

• Vide Bula 

Marca muito fundada em 1982 e presente em lojas multimarcas em quase todo Brasil. 

A própria marca se define: contestadora, irreverente, ecologicamente correta, ousada, 

abusada. Atua tanto no segmento masculino, através de camisetas e calças jeans e o segmento 

feminino com saias, vestidos, calças e blusas. Possui cerca de dez lojas próprias e está 

presente em mais de 1200 lojas multimarcas no Brasil.  
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• Richards 

A loja se define como uma marca que não esta sujeita a tendências. Richards significa 

saber, estar à vontade, confortável, cômodo, bem vestido. Não estar under, nem over. É um 

estilo de vida que corresponde ao modo de agir e pensar, a uma filosofia do estar, que define 

uma visão de mundo e de comportamento. Possui duas lojas próprias em Porto Alegre.  

 

• Spírito Santo 

Busca o diferente, o espírito de cada um. Atua fortemente no segmento de moda 

masculina. Possui duas lojas em Porto Alegre e uma em Punta Del Leste no Uruguai. Produto 

diferenciado, com camisetas, blazers, buscando atuar também na alfaiataria. 

 

• Budha Khe Rhi 

Fundada em 2004, a Budha Khe Rhi busca se identificar com um estado de espírito 

intenso, de atitudes. Procura estar sempre ligado a atitudes ecologicamente corretas. O carro-

chefe são as camisetas. Ainda oferece produtos femininos como blusas e calças e produz 

também acessórios como a cartucheira. O valor para o consumidor final pode variar de acordo 

com o mercado que o produto estiver inserido. Diferença de bairro já significa mudança de 

preço. Está com uma presença forte na mídia através da publicidade. A marca já apareceu em 

programas na Globo e no Multishow. Procura promover e participar de eventos para estar 

sempre próximo ao público. Atua com lojistas e venda-direta. Através do site já acontecem 

vendas também. Está presente principalmente no Sul, mas também no Nordeste, Sudeste do 

país. 

 

• Beagle 

Identificação com a natureza, liberdade.  Forte presença no estado de Santa Catarina. 

No Rio Grande do Sul está presente em mais de 40 lojas multimarcas e possui 5 lojas próprias 

em Porto Alegre. 
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• Lei Básica 

Investe pesado inclusive com atores globais para divulgar sua marca. Tem shows 

rooms em quase todas regiões do Brasil inclusive nos EUA, Espanha e Austrália. Possui lojas 

próprias no Rio Grande do Sul e Espírito Santo que vendem tanto a sua marca como outras 

marcas também. 

• Colcci 

Com um posicionamento totalmente renovado em relação aos anos 90, a Colcci é uma 

das marcas que mais investe no mundo fashion. No segmento masculino, possui uma enorme 

variedade de modelos de camisetas com estampas diferenciadas. No segmento de moda 

feminina trabalha com diversas peças como blusas, calças jeans.  

Está presente no mundo inteiro com mais de 110 franquias e 1200 lojas multimarcas. 

Em Porto Alegre se destacam as lojas dos shoppings centers. 

 

• V.Rom 

Voltada ao público com um perfil tecnológico, junto à música eletrônica. A marca é 

dirigida ao público masculino e já está presente em 160 pontos de venda e lojas multimarcas 

no Brasil.  

 

5.5.1.3.2. Segmento de uniformes 

 

Os sócios-diretores das agências de comunicação e marketing promocional 

comentaram que conseguir um relacionamento satisfatório com fornecedores de uniformes é 

difícil pelo tipo de produto que eles necessitam. Uma pesquisa num site de busca na cidade de 

Porto Alegre indicou cerca de 70 empresas voltadas ao segmento de uniformes. Mas que na 

verdade a maioria dessas empresas atende principalmente clientes como empresas ou escolas 

que necessitam um produto mais padronizado e numa quantidade maior. Os verdadeiros 

concorrentes para atender agências de comunicação e marketing promocional, que oferecem 

um produto diferenciado, criativo, prazo de entrega restrito e numa quantidade menor, são 

poucos segundo os sócios diretores das agências entrevistados.  
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5.5.1.3.3. Segmento de criação e modelagem 

 

Este segmento não é estruturado e em sua maioria é prestada por autônomos, muitas 

vezes como uma atividade paralela deste. Possui pouquíssimas empresas no mercado de Porto 

Alegre. Acontece também muitas vezes desse trabalho ser desenvolvido por pessoas que estão 

ou se formaram no curdo de moda e design. 

 

5.5.1.4. Análise de Clientes 

 

5.5.1.4.1. Segmento de Moda masculina e feminina 

 

Focando mais no segmento da moda, o consumidor que buscaremos atingir numa 

linguagem mais conceitual será o de perfil otimista, que se divide entre duas vertentes: o 

consumidor otimista ecológico e o otimista tecnológico. O conceito desta marca visa unir 

estes dois otimistas, unindo a tecnologia ao ecologicamente correto. Este otimista é de espírito 

jovem e bem sucedido, que luta por grandes idéias e busca sempre o novo, empreendedor, 

idealizador, baladeiro de plantão, adora lugares inusitados, gosta de grandes viagens, é 

apaixonado pela vida. 

Os clientes neste segmento se dividirão em duas partes: lojas multimarcas e 

consumidor final. 

As lojas multimarcas vendem peças do vestuário das mais diversas marcas. Na cidade 

de Porto Alegre, estas se localizam principalmente em shoppings centers e em lojas de bairros 

nobres como Moinhos de Vento, Bela Vista, Boa Vista.  Consideramos cerca de 10 a 15 lojas 

com potencial para fechar bons negócios.  

O consumidor final se concentra nos bairros de maior poder aquisitivo. A população 

estimada de homens em bairros com os responsáveis de família que ganham acima de 20 

salários mínimos é de 51231. A população de mulheres aponta cerca de 63.954, nesse 

intervalo de rendimento mensal (PMPA, 2007). Consideramos como consumidores potenciais 

cerca de 5000 homens e 8000 mulheres. 
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A projeção é que no primeiro ano a DHM venda cerca de 970 peças para o público 

masculino e 180 peças para o público feminino. 

 

5.5.1.4.2. Segmento de uniformes 

 

Já no segmento de uniformes profissionais, o público se concentrará em trabalhos 

desenvolvidos por agências de propaganda e comunicação. As agências possuem clientes 

onde desenvolvem campanhas como, por exemplo, degustações nos supermercados, blitz em 

bares ou casas noturnas.   

Na Associação Riograndense de Propaganda (ARP) constam mais de 70 agências de 

comunicação associadas. Mais focado para marketing promocional e marketing direto, um site 

de busca aponta cerca de 20 empresas. 

As agências também serão grandes contatos para o crescimento do segmento da moda, 

já que as pessoas que trabalham neste tipo de negócio gostam de estar vestidas de forma 

sofisticada e na moda.  

A projeção de vendas para o primeiro ano é cerca de 1000 peças. 

 

5.5.1.4.3. Segmento de criação e modelagem 

 

O segmento de criação e modelagem tem como foco micro e pequenas empresas que 

atuam no segmento de uniformes escolares e empresariais. Especificamente a modelagem tem 

como clientes potenciais lojas de confecção.  

A projeção de vendas para este primeiro ano é de cerca de 90 serviços. 
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5.5.1.5. Análise de Fornecedores 

 

5.5.1.5.1. Segmento de moda masculina, feminina e uniformes 

 

Apesar de serem segmentos completamente diferenciados, a moda e os uniformes 

praticamente podem utilizar os mesmos fornecedores. Tecidos e facção poderão ter 

específicos dependendo do tipo de trabalho. Mas geralmente os fornecedores coincidirão para 

ambos os segmentos. 

 

• Tecidos 

Para uma produção com certo volume de peças que utilizarão o mesmo tecido, o custo 

benefício melhor se encontra na compra de tecidos diretamente das fábricas de tecidos. 

Muitas se encontram situadas no estado de Santa Catarina, onde se concentra um pólo têxtil.  

Além de preços extremamente competitivos, a partir de certo número de quilos na compra de 

tecidos, o frete fica por conta do fornecedor. Mas também se destacam fábricas em São Paulo 

e também no Rio Grande do Sul, principalmente em Caxias do Sul. 

Para uma compra numa quantidade menor, o varejo da cidade de Porto Alegre supre à 

necessidade. Até porque numa compra pequena não vale a pena fazer fora do estado porque o 

frete elimina o benefício do preço menor.  

O relacionamento com fornecedores de tecido aqui na cidade de Porto Alegre é 

essencial, inclusive para compras grandes. Isso porque o segmento de uniformes, por 

exemplo, o prazo de entrega a cumprir é primordial. E muitas vezes não dá tempo de pedir 

uma quantidade de tecido grande para a fábrica, mesmo sendo mais barato, porque o tecido 

não chegaria a tempo de produzir e entregar para o cliente. Com isso, é preciso contar com as 

lojas de tecidos daqui por conseguirem entregar o tecido no ato da compra, dando tempo para 

o planejamento e execução da produção cumprir o prazo de entrega do cliente. 
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• Corte e facção 

A mão-de-obra para o corte e para a facção no município de Porto Alegre é muito 

desqualificada. São profissionais geralmente mais velhos, com larga experiência no mercado, 

mas com uma estrutura de negócio amadora. 

O grande ponto de divulgação desses serviços são as lojas de tecidos do varejo através 

de um painel disponibilizado para divulgação de serviços relacionados à cadeia têxtil. 

O preço de serviços de facção é geralmente barato. Mas dificilmente consegue se aliar 

a qualidade e prazo de entrega.   

 

• Arte 

Grande parte dos fornecedores de arte fornece tanto o serviço de bordado, como o 

serviço de serigrafia.  

Os fornecedores de arte, diferentemente dos fornecedores de corte e facção, já são 

mais profissionalizados.  

 

5.5.1.5.2. Segmento de criação e modelagem 

 

Fornecedores para criação e modelagem são basicamente lojas que vendem papel 

pardo e papel com uma gramatura maior para fazer os moldes. O material para criação 

também são materiais para desenho e papéis para o catálogo encontrados em lojas de material 

escolar ou mesmo em papelarias. 

 

5.5.1.6. Análise SWOT 

 

A análise do ambiente gerou as seguintes forças e fraquezas do negócio e 

oportunidades e ameaças do mercado: 

 

• Forças 

o Alto conhecimento na produção de vestuário. 
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o Design diferenciado das peças de vestuário nos segmentos de atuação. 

• Fraquezas 

o Contatos limitados com lojistas para vendas das peças do segmento de moda 

masculina e feminina. 

o Baixo investimento inicial em divulgação 

• Oportunidades 

o O segmento de moda masculina está aberto a novos entrantes. 

o As agências de propaganda e comunicação é uma fatia do segmento de 

uniformes com pouco desenvolvimento. 

o O segmento de criação e modelagem está aberto a novos entrantes.   

 

• Ameaças 

o Mercado de moda feminina é muito concorrido. 

o Atuação inicial em vários segmentos. 

o Baixa qualificação de fornecedores de facção em Porto Alegre. 

 

5.5.2. Estratégias de Marketing 

 

5.5.2.1. Segmento da moda masculina e feminina 

 

• Produto 

Busca de desenvolvimento de produtos diferenciados em design e com qualidade, com 

alta diversidade de modelos e baixa escala produtiva.  

 

• Preços 

Num primeiro momento, o preço inicial será abaixo do mercado para a marca ter um 

maior poder de penetração e para ter a oportunidade de mostrar o seu produto de qualidade.  
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Num segundo momento, o preço será no patamar médio do mercado, buscando uma 

margem de retorno maior.  

 

• Distribuição 

O cliente poderá encontrar a marca de roupas masculina e feminina da seguinte forma: 

o Lojistas: Principalmente lojas multimarcas.  

o Venda – direta: A própria empresa fará venda - direta  

o Venda pelo site: O site é uma forma de pessoas de todos os lugares poderem 

conhecer os nossos produtos e terem acesso a eles. A logística nesse fator 

crítica de sucesso, já que o cliente irá poder efetuar o pedido através do site. 

o Representantes: Na verdade aqui não serão representantes comerciais 

comuns. Serão pessoas escolhidas a dedo que se identifiquem com a marca e 

vendam o produto direto ao consumidor final e não para lojista.  

 

• Promoção 

o Site: Esta ferramenta visa ultrapassar os limites, sendo o nosso produto 

podendo ser conhecido em todo estado, em todo Brasil e mesmo em todo 

mundo. 

o Encontros: Desejamos fazer reuniões e encontros mensais envolvendo os 

stakeholders do negócio. 

o Material Gráfico  

o Emails: Prática do email marketing 

o Boca-Boca: Entendemos que se termos um produto de qualidade e com design 

diferenciado, teremos a comunicação mais barata e ao mesmo tempo mais 

eficiente: o amigo dizendo para o outro amigo que o produto é muito bom. 

o Assessoria de imprensa: Projeção para o futuro já que o segmento de moda 

exige que a marca sempre esteja presente nos veículos de comunicação. E a 

assessoria de imprensa será a forma de conseguir isto. 



 47 

o Permuta: Em algumas negociações com fornecedores, ao invés de pagarmos 

em moeda, pagaremos com o nosso produto. Essa idéia de pagarmos a nossa 

dívida com o nosso produto é que o credor fará propaganda gratuita utilizando 

o nosso produto.  

 

5.5.2.2. Segmento de uniformes 

 

• Produto e serviços 

Ambos os diretores das agências entrevistados concluíram que o grande diferencial do 

produto neste segmento está no design e na possibilidade de concretizar as idéias dos clientes 

de peças diferenciadas. A qualidade também é essencial, principalmente na arte, onde a 

imagem da marca para a personalização dos produtos precisa ser impecável. 

• Preços 

A empresa optou por trabalhar inicialmente com preço de mercado, para num segundo 

momento buscar uma margem acima do mercado. 

• Distribuição 

Logística diferenciada para aliar a qualidade do produto com um prazo de entrega de 

acordo com a necessidade do cliente. A venda direta será o principal canal com o cliente. 

• Promoção 

Site, boca-boca, material gráfico. 

 

5.5.2.3. Segmento de criação e modelagem 

 

• Produto e serviços 

Diferencial de produto que alie a criação e design criativo à processos produtivos 

eficazes e simples. 

• Preços 

Preço de mercado inicialmente. 
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• Distribuição 

Venda-direta. 

• Promoção 

Site, boca-boca, material gráfico. 

 

5.6. Estrutura e Operação 

 

5.6.1. Planta física 

 

A planta está distribuída numa de 5m x 3,70m conforme a figura 4: 

 

Figura 4 – Planta Física 

 

 



A – Mesa de corte com 

compartimento embaixo. 

B – Máquina de costura (Galoneira). 

C – Máquina de costura (Overloque). 

D – Máquina de costura – 

(Overloque). 

E – Máquina de Costura (Reta). 

F – Prateleiras com três 

compartimentos para aviamentos. 

G – Prateleiras com 4 

compartimentos para produtos em 

processamento e acabados. 

H – Porta de acesso. 

I – Suporte para peças pilotos e 

amostras.

 

5.6.2. Maquinário e equipamento 

As seguintes máquinas estarão disponíveis para a produção: 

• 1 Overloque 3 fios e 1 Overloque 5 fios. 

• 1 Galoneira para bainha com trama em cima e embaixo e rebatedor de elástico com 

mesa aberta. 

• 1 reta duas agulhas fixas. 

• 1 reta uma agulha. 

• 1 máquina domestica zig-zag. 

• 1 maquina de corte com disco pequena. 

• 1 mesa para cortar com  3 metros de comprimento e 2 metros de largura. 

As máquinas zigzag domésticas e a reta duas agulhas não estão alocadas na sala. 

Apenas serão disponibilizadas no espaço quando tiver necessidade para produção 

diferenciada.  

 

5.6.3. Processo de produção 

 

O processo de produção (figura 5) engloba todos os segmentos de atuação: moda 

masculina, feminina, uniformes e criação e modelagem. Este será organizado da seguinte 

forma na empresa DHM: 
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Figura 5 – Processo de Produção DHM 
Fonte: Adaptado Heirich, 2007, p. 10 

 

 

• Pesquisa e desenvolvimento, modelagem, pilotagem, alterações, planejamento da 

produção serão desenvolvidos internamente através dos sócios. 

• O corte será produzido praticamente 100% dentro das dependências da DHM. 

Julgamos que internamente conseguiremos ter um controle maior da principal matéria-

prima do negócio, o tecido, e poderá se ter inclusive um reaproveitamento das sobras 

de cortes para fazer detalhes na confecção de peças. Com o aumento no volume da 

produção, a tendência é que esse processo seja terceirizado (custo já projetado). 
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• A Facção (costura) inicialmente no processo de costura das peças a proposta da DHM 

é tentar centralizar a costura ao máximo no segmento da moda masculina e feminina 

para conseguir uma qualidade alta e para conter os custos. 

• A arte, que é composta pela serigrafia e pelo bordado, será completamente 

terceirizada. 

• A finalização do produto será feita internamente, sendo gradativamente passada aos 

fornecedores. 

 

5.6.4. Controle da produção 

 

A produção é controlada através de quatro tipos de ordens: ordem de corte, ordem de 

facção, ordem de bordado e ordem de serigrafia. 

As ordens têm como grande objetivo efetuar o controle da produção e também prestar 

informações ao financeiro quando o processo é terceirizado. Há campos comuns a todas como 

as quantidades de peças e o tempo de produção do processo específico. Cada ordem ainda 

apresenta um campo de observação para serem colocados detalhes específicos. 

 

• Ordem de corte 

A ordem de corte (ver apêndice) tem como objetivo informar o consumo de tecido e 

como ele foi efetivado para uma quantidade determinada de um produto. Um corte poderá 

apresentar mais de um enfesto. Por exemplo, num pedido de 250 camisetas (100M, 100 G e 

30 GG). No primeiro enfesto pode-se cortar 100 camisetas M e 100 camisetas G. No segundo 

enfesto corta-se 30 camisetas GG. No enfesto estarão presentes as informações: 

o Tamanho da Folha, n° de folhas: o tamanho da folha de tecido onde está o 

plano de corte e quantas folhas ao total o enfesto possui. Isso dará a quantidade 

de tecido total utilizada. 

o Grade: Na grade será informada a quantidade cortada do produto conforme os 

tamanhos.  
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• Ordem de Facção 

A ordem de facção (ver apêndice) tem como informação principal a quantidade de 

peças para costurar. É importante também o campo “detalhes Peça”, onde são colocadas as 

imagens da peça com os detalhes da costura. 

 

• Ordem de bordado 

A ordem de bordado (ver apêndice) informa a quantidade de peças, a imagem que 

deve ser bordada, as cores de cada parte (linhas) da imagem a serem bordadas e a posição do 

bordado na peça.  

 

• Ordem de serigrafia 

A ordem de serigrafia (ver apêndice) tem como informações principais a quantidade 

de peças, a imagem, as cores que dever ser serigrafada e o tipo de serigrafia. 

 

5.6.5. Subproduto 

O subproduto gerado pela DHM serão os retalhos de tecido advindos do processo do 

corte. Estes poderão ter principalmente três destinos, com os dois primeiros os mais 

prováveis: 

• Doação para Dona Lucinda, Vó da sócia Daiane Viana, que produz estopas através dos 

retalhes comercializando este produto principalmente para postos de gasolina. 

• Doação para entidades filantrópicas que utilizam estes resíduos para projetos. 

• Venda desses resíduos para empresas e pessoas que utilizam estes materiais 

principalmente para fazer estopas ou arte. O KG de retalhos de malha (principalmente 

algodão e poliviscose) custa em torno de R$ 0,60. 
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5.7. Plano de RH 

 

A DHM não tem como foco inchar a sua estrutura através da contratação de 

funcionários tanto para a parte administrativa, como na parte produtiva. Na parte 

administrativa, grande parte das funções serão executadas pelos sócios. Na produção, os 

sócios desenvolverão o papel do planejamento e controle da produção. Já a produção efetiva 

será praticamente terceirizada totalmente, desempenhada através de fornecedores.   

A DHM apresentará duas formas de contratados: os assalariados (funcionários) e os 

terceirizados. Está previsto a contratação de um funcionário para o ano de 2010, regime da 

CLT, com um salário de R$ 800,00 para suprir atividades ligadas a serviços administrativos, 

como organização de documentos e telefonista e financeiros incluindo funções de controle das 

contas a pagar e contas a receber. 

A avaliação na contratação será a mesma para os dois tipos de acordo com os 

princípios da empresa, apenas a questão trabalhista será diferente.  

 

• Desenvolvimento de Fornecedores 

Hoje na cadeia têxtil a terceirização de processos produtivos é muito presente e está se 

tornando algo comum. Se tratando da região de Grande Porto Alegre, os fornecedores para o 

corte, para a costura ou para fazer uma estampa ou bordado são em sua maioria 

desqualificados. Se tomarmos como base de avaliação destes três requisitos, preço, qualidade 

e prazo de entrega, geralmente o preço é sempre negociável, mas a qualidade e o prazo de 

entrega sempre deixam a desejar comprometendo a produção do confeccionista.  A mão-de-

obra mostra-se desqualificada e mostra-se com um futuro pouco promissor.  

A experiência dos sócios no ramo de confecção de moda e uniformes, onde tiveram 

contatos com diversos cortadores, facções (costura) e arte (serigrafia/bordado nesse caso) 

muitos se mostraram poucos profissionais. Dificilmente se consegue aliar os três pontos 

básicos: preço, qualidade e prazo de entrega.  

Com isso, pensamos que desenvolver os nossos fornecedores será a forma que os 

resultados a médio e longo prazo se apresentarão mais satisfatórios. Questões como a seleção 

de poucos fornecedores para ter uma relação mais próxima, incentivos através de um 
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programa de “recompensas” ao fornecedor que alcance as metas estabelecidas serão 

importantíssimas. 

 

5.8. Plano financeiro 

 

5.8.1. Investimento Inicial 

 

O investimento inicial da empresa está baseado em valores já realizados, conforme a 

tabela 7, e em valores não realizados e estão divididos na seguinte forma: 

• Máquinas e Equipamentos: já realizado. 

• Fiscal: já realizado 

• Escritório: já realizado. 

• Comunicação: não realizado. 

• Instalações: já realizado 

• Transporte: já realizado. 

• Produção Inicial: já realizado. 

 

O investimento não realizado ainda para comunicação está programado para fevereiro 

e março de 2008. 
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Tabela 7 – Investimento Inicial (Usos e Fontes) 

 

 

5.8.2. Receitas e custos para o 1° ano 

 

Está previsto no orçamento de vendas no ano de 2008 as seguintes quantidades por 

segmento de acordo com a tabela 8: 

• Segmento moda masculina: 970 peças 

• Segmento de moda feminina: 180 peças 

• Segmento de uniformes: 1000 peças 

• Segmento de Criação e Modelagem: 90 serviços 
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Tabela 8 – Projeção de Receitas e custos para o 1° ano 

 

 

5.8.3. Receitas e custos para o período de 5 anos 

 

De 2008 para 2009 está previsto um crescimento de 64%, principalmente alavancado 

pelo segmento de moda masculina (ver tabela 9). Esse crescimento para o segundo ano se 

daria pela inserção da marca no primeiro ano e a maturação atingida para o 2°ano. De 2009 

até 2012 aponta-se crescimento a taxas menores, já devido à estabilização atingida no 2° ano.  

A representatividade dos produtos de moda masculina mostra um crescimento de 12% 

de 2008 para 2009 e mantém a representatividade nos próximos anos na média de 60%. O 

aumento da representatividade já mostra que a empresa irá buscar o foco neste segmento. 

O segmento de moda feminina apresenta as maiores taxas de crescimento ao longo do 

período de 5 anos. Isso porque a previsão inicial de vendas para 2008 é baixa, alcançando 

valores maiores através dos anos seguintes.  
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Tabela 9 – Projeção de Receitas e custos para o período de 5 anos 

 

 

5.8.4. Produtos Custos 

 

Os custos foram divididos em quatro partes de acordo com a tabela 10:  

• Matéria-Prima: Nesta parte inclui tecidos, aviamentos e outros materiais para o 

segmento da moda masculina, feminina e uniformes. Para o segmento da criação 

e modelagem, a matéria-prima inclui papel pardo, folha de ofício, material para 

desenho. 

• Mão-de-Obra: Aqui estão inclusos o corte (mesmo considerando que grande 

parte será feito na própria produção) e a costura da peça, papel da facção para os 

segmentos da moda e criação. Para a criação representa a mão-de-obra de todo 

serviço. 

• Arte: Aplicada apenas nos segmentos de moda e uniformes, a arte inclui custos 

com serigrafia e bordado. 

• DIF: As despesas Indiretas de Fabricação representam principalmente custos 

com transporte entre a produção da DHM e seus fornecedores. 
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Adotou-se o método de estipular uma porcentagem para cada item que representa 

custo de produção para se ter uma projeção de custos. 

 

Tabela 10 – Produtos - Custos 

 

 

5.8.5. Despesas para o 1° ano 

 

A projeção de despesas para o primeiro ano se mostra de acordo com as previsões dos 

sócios, mas ainda podem diminuir conforme consta na tabela 11. 

No primeiro ano a empresa não terá funcionários e isso já diminui as despesas 

consideravelmente; também não pagará aluguel, já que a sala é cedida pela família da sócia. 

Julgamos que com os dois sócios a empresa consegue desempenhar as funções de gestão, 

terceirizando grande parte do processo produtivo. 

Os valores com maiores representatividade nesse primeiro ano na parte administrativa 

são os pró-labores dos sócios, a gasolina, que tem um número alto devido ao contato com os 

fornecedores constante, a alimentação, honorários com escritório contábil e os telefones, tanto 

fixo, como celular. Estes se mantêm alto devido ao contato constante com fornecedores e 

clientes também. 

As despesas com vendas se concentram principalmente nos dois primeiros meses em 

viagens para contato com clientes. Para o ano de 2008, se concentram na conta de 

comunicação e propaganda, focadas para o segmento de moda masculina e feminina. 

Os tributos têm um valor considerável também e se deve ter muita atenção. A tabela 

das alíquotas se encontra no apêndice.  
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Tabela 11 – Projeção de despesas para o 1° ano 

 

 

5.8.6. Despesas para o período de 5 anos 

 

O aumento das despesas na parte administrativa no segundo ano quase dobra grande 

parte devido ao aumento do pró-labore e pela inserção de um software de gestão conforme 

explicitado na tabela 12. Já para o ano de 2010 está programada a contratação de um 

funcionário e de ter despesas com cursos para treinamento e capacitação. Para o ano de 2011 

está previsto que haja uma mudança de sede, saindo da sala na casa da família da sócia 

Daiane Viana, para um local próprio, aumentando consideravelmente as despesas.   

As despesas com vendas tendem a aumentar,  já que o foco na moda exige que a 

marca esteja presente na mídia. Isso gera gastos excessivos nos grupos comunicação e 

propaganda e gráfica e impressão. As viagens também tendem a aumentar conforme o 

crescimento do negócio.   
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Tabela 12 – Projeção de despesas para o período de 5 anos 

 

 

5.8.7. Depreciação 

 

A depreciação se dá principalmente nas máquinas de costura e na máquina de corte 

conforme consta na tabela 13. 
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Tabela 13 – Depreciação, Manutenção e seguros 

 

 

5.8.8. Formas de Pagamento e Condição de Pagamento 

 

As formas de pagamento irão influenciar nas despesas financeiras e despesas com 

operadora de cartão e taxas das operadoras.  

A tecnologia e a segurança que o cartão proporciona indicam que a grande tendência é 

que o cartão venha a ocupar o primeiro posto de forma de pagamento conforme a tabela 14. 

Mesmo a empresa não tendo a intenção de ter um ponto-de-venda, a empresa pode adquirir a 

máquina do cartão sem-fio, onde conecta-se em qualquer ponto de telefone para efetuar a 

transação da cobrança. Isso permite o deslocamento até o cliente. 

 

Tabela 14 – Forma de pagamento 

 

 

A condição de pagamento difere entre os segmentos de atuação de acordo com a 

tabela 15, afetando diretamente o fluxo de caixa. Na moda masculina e feminina, os 

recebimentos das vendas para lojista tendem a se estender com prazo de 30, 60 e 90 dias, com 

pequena parte ficando à vista. Já para o consumidor final os recebimentos são mais 

antecipados por ser uma compra em menor quantidade em relação aos lojistas.  
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No segmento de uniformes e criação, o normal é que se trabalhe com parte de 

recebimento no fechamento do pedido e o restante 30 dias após a entrega da mercadoria. 

Dificilmente o prazo passa dessa condição.  

 

Tabela 15 – Condição de Pagamento 

 

 

5.8.9. Fluxo de Caixa para o 1° ano 

 

O fluxo de caixa no primeiro ano se mostra positivo de acordo com a tabela 16. 

Apesar de nos primeiros dois meses a diferença entre ingressos e desembolsos ficar negativa, 

a partir do terceiro mês começa a recuperação do fluxo para no quinto mês ficar positivo.  

O caixa negativo nos primeiros quatro meses gera uma necessidade de capital de giro 

de R$ 5.000,00.     

 

Tabela 16 – Fluxo de caixa projetado para o 1° ano 
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5.8.10. Fluxo de caixa para o período de 5 anos 

 

Mantendo-se a projeção de vendas, o fluxo de caixa se mostrará favorável durante os 5 

anos  conforme a tabela 17.  

Os três primeiros meses de cada semestre deve-se ter muito cuidado já que ocorrem os 

pagamentos dos custos atrelados à produção das coleções de inverno e verão no segmento da 

moda masculina e feminina. Esse fator, juntamente com a sazonalidade do setor do vestuário 

e a imprevisibilidade da demanda fazem com que seja necessário manter sempre uma reserva 

de valores para manter o fluxo de caixa positivo.  

Outro cuidado será o aumento nas despesas administrativas em 2009 com a 

contratação de um funcionário e o aluguel de uma sala para a sede da empresa em 2010. As 

despesas com vendas também aumentam consideravelmente a cada ano, já que o segmento de 

moda masculina e feminina exige que a marca esteja presente constantemente na mídia e em 

eventos. 

 

Tabela 17 – Fluxo de caixa projetado para o período de 5 anos 
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5.8.11. DRE 1° ano 

 

O ano de 2008 apresenta um lucro líquido com cerca de R$ 22.619, margem líquida de 

19%. O único mês que apresenta prejuízo é fevereiro, devido ao aumento das despesas com 

vendas principalmente em comunicação e propaganda conforme a tabela 18. 

 

Tabela 18 – DRE projetado para o 1° ano 

 

 

5.8.12. DRE para o período de 5 anos 

 

A margem de lucro líquido sofre uma oscilação no intervalo dos cinco anos projetados 

conforme a tabela 19. Cai para cerca de 15% em 2009, em 2010 cai  um pouco mais ainda 

para 12%, sobe para a casa de 15% e em 2012 volta para os 19%. 

O período entre 2009 e 2011 precisa de atenção já que ficam fora da meta planejada 

manter uma margem de lucro líquido entre 18% e 20%. 
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Tabela 19 – DRE projetado para o período de 5 anos 

 

 

5.8.13. Ponto de Equilíbrio para o 1° ano e para 5 anos 

 

O ponto de equilíbrio foi calculado para cada mês no primeiro ano de acordo com a 

tabela 20 e para o período de 5 anos de acordo com a tabela 21. 

 

Tabela 20 – Ponto de Equilíbrio para o 1° ano 

 

 

Tabela 21 – Ponto de Equilíbrio para o período de 5 anos 
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5.8.14. Viabilidade 

O projeto se mostra viável de acordo com o levantamento dos dados referentes ao 

payback simples, payback descontado, VPL e TIR levando em consideração uma taxa de 

28,1% ao ano de acordo com a tabela 22. 

Para o payback simples, o tempo necessário para a empresa recuperar o investimento 

será de 1,5 anos. Para o payback descontado, o tempo necessário para empresa recuperar o 

investimento será 2,3 anos. Tempo que ultrapassa a meta desejada de retorno do investimento 

em um ano e meio. 

O VPL ficou positivo, com valor de R$ 44.198 e a TIR, positiva também, em 88,76%, 

considerados atrativos. 

   

Tabela 22 - Viabilidade 
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6. Conclusão 

O projeto se mostra viável e atrativo para o curto, médio e longo prazo, mas precisa de 

atenção em alguns pontos para que todas as metas sejam alcançadas A avaliação do plano 

financeiro aponta que a primeira meta de recuperar o investimento em um ano e meio não será 

alcançada se levado em conta uma taxa de desconto de 28,1%. Com esta taxa, o tempo de 

retorno seria próximo de dois anos e dois meses. Com isso, deverão ser levantadas 

alternativas para aumento de receitas ou diminuição de custos ou despesas.  

A meta dois de retorno aos sócios seria alcançada com a realidade se comportando 

conforme o orçamento, com atenção e cuidado apenas no primeiro ano.  

A meta três, de manter uma margem de lucro líquido entre 18% e 20% nos cinco anos 

de projeção não será tão fácil, já que o plano financeiro aponta que no período de 2009 até 

2011 a margem chega a baixar para cerca de 12%. Com isso, será essencial a análise profunda 

da precificação dos produtos, os custos destes e as despesas fixas.  

Os sócios entendem que o acompanhamento do orçamento será fundamental para que 

as metas sejam alcançadas e que este possui uma limitação bem clara por ser o primeiro a ser 

feito pela empresa, consequentemente a realidade tende a ter uma maior diferenciação do 

orçado.  

Para a DHM alcançar o sucesso, o desenvolvimento de alguns fatores será essencial: 

• O desempenho dos sócios terá que ser exemplar, já que acumularão diversas 

funções devido ao porte pequeno e pelo negócio estar no início. 

• Para o segmento de moda masculina e feminina, o design da peça precisa ser 

sempre criativo, atendendo a necessidade do público-alvo. E a busca de um 

relacionamento mais estreito com os lojistas será essencial para alcançar as 

metas de vendas. 

• Para o segmento de uniformes será essencial aliar o design da peça com o prazo 

de entrega. 

• No segmento de criação e modelagem, a união entre o criativo e a produção 

eficaz será essencial.  

• O desenvolvimento e o acompanhamento dos fornecedores, principalmente com 

as facções, será um fator decisivo para alcançar uma alta qualidade para os 

produtos e para cumprir os prazos de entrega acordados com os clientes.  
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Apêndice 

 

Figura 6 – Plano de corte 

 

 

Figura 7 - Enfesto 
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Figura 8 - Corte 
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Figura 9 - Serigrafia 

 

 

Figura 10 - Bordado 
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Figura 11 – Ficha Técnica 
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Figura 12 – Ordem de Corte 
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Figura 13 – Ordem de Facção 
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Figura 14 – Ordem de Bordado 
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Figura 15 – Ordem de Serigrafia 
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Tabela 23 - Impostos 

 

 

 


