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RESUMO 

 

O presente trabalho é um estudo de viabilidade para criação de uma marca de 

camisas masculina e feminina intitulada: Blue and Rose Clothing. Partindo da 

observação da indústria têxtil, confecção de camisas e mercado da moda, criando, 

assim, um novo conceito na fabricação e desenvolvendo um estilo diferenciado de 

camisas, agregando qualidade e tecnologia inovadoras. Apoia-se em dados 

quantitativos retirados de órgãos e instituições competentes no segmento e também 

aplicação e análise de uma pesquisa de mercado. Acredita-se que o estudo detalhado 

das ferramentas e variáveis que fazem parte do plano de negócios para abertura de 

qualquer empresa, contribui para reduzir os riscos do projeto. 

 

Palavras-chave: Viabilidade. Confecção. Camisas. Pesquisa. Abertura da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study is a feasibility study for creating a brand men’s shirts and women's entitled: 

Blue and Rose Clothing. Starting from the observation of the textile and apparel 

industry shirts and fashion market, creating a new concept in manufacturing and 

developing a distinctive style shirts aggregating innovative quality and technology. It is 

based on quantitative data taken from organs and institutions in the segment and 

application and analysis of market research. It is believed that a detailed study of the 

tools and variables that are part of the business plan for opening any company 

contribute to reducing project risks. 

 

Keywords: Viability. Confection. Shirts. Research. Company opening. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Blue and Rose Clothing é um projeto de empresa de vestuário brasileira, 

com intuito de proporcionar inovação e geração de valor ao cliente que utilizar a 

marca, apresentando um produto moderno e de qualidade. 

Para o planejamento inicial e desenvolvimento do plano de negócio da 

empresa foi utilizado o Modelo Canvas, ferramenta de gerenciamento estratégico, 

onde descreve todos os pontos chaves do negócio.  

O produto vem da necessidade de uma questão inovadora e contemporânea 

no segmento da moda no que diz respeito a camisas masculinas e femininas, que se 

tornou um elemento fundamental para o guarda-roupa de ambos. 

O projeto integrador visa trazer, de forma sistêmica, os conhecimentos 

adquiridos durante o desenvolvimento do curso, como também propiciar o contato com 

o universo acadêmico e da iniciação científica, que nos dê uma visão do conceito de 

um projeto e sua viabilidade para implantação de um novo negócio. 

Como conceito de negócio, a empresa busca gerar valor a nossa marca, como 

a comercialização de nossos produtos e também o seu desenvolvimento corporativo. 

Buscamos criar para nossas gerações futuras uma cultura de que não basta apenas 

prestar bons serviços e produtos, mas é necessário nos apresentarmos como 

gestores, tratar os funcionários como pessoas e respeitar suas particularidades. 

Tem como público-alvo as classes B e C, de ambos os sexos, atua na 

segmentação de classe social e etária, com peças joviais, modernas, de tamanhos e 

modelos convencionais. 

Uma diferença para com o mercado é a busca incansável pela inovação. Para 

o lançamento da marca no mercado, serão elaboradas peças inovadoras, sacolas e 

embalagens diferenciadas, tags personificadas e comunicação visual na camisaria. 

Justifica-se a importância de realizar estes levantamentos com o objetivo de 

agregar valor à marca e construir uma identidade própria. 

No intuito de facilitar a compreensão, antes de adentrar no objetivo 

estabelecido, segue uma breve explanação a respeito de aspectos conceituais, de 

forma a construir uma linha de raciocínio da origem até a possibilidade de se atuar no 

âmbito de confecção. 
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 RAMO DE CONFECÇÃO 

 

O ramo de confecção vive em torno da moda, que como parte de toda a cadeia 

têxtil, vem passando por significativa transformação. No cenário atual, as indústrias 

têxteis brasileiras têm investido na automação e qualificação de mão de obra como 

forma de enfrentar a ameaça dos tecidos estrangeiros. (CHAMOUN, 2015). 

A indústria têxtil também foi uma das precursoras da introdução de 

componentes microeletrônicos em máquinas e equipamentos. Com isso, a busca de 

novas alternativas vem tornando-se cada dia mais acirrada, e a diferenciação passa 

a ser ponto predominante entre os concorrentes. 

Com o passar dos anos, o Brasil tem perdido competitividade e mercado no 

setor têxtil e de confecções. Com o crescimento exponencial dos produtos asiáticos 

no comércio internacional, em especial da China, e para a sobrevivência das 

empresas têxteis e de confecções, desenvolver estratégias competitivas 

diferenciadas, baseadas na utilização da inovação tecnológica como um instrumento 

relevante para inserção no mercado mundial torna-se essencial. 

Em 2012, o setor têxtil e de confecção mundial movimentou cerca de US$ 744 

bilhões em transações entre países (OMC 2012). Em 2020, este volume deve subir 

para algo em torno de US$ 851 bilhões (ABIT 2012). 

O Brasil, mesmo sendo a quinta maior indústria têxtil do mundo, é a quarta 

em confecção e tem menos de 0,4% de participação neste mercado. O mundo têxtil é 

mais de 50% asiático, com destaque para a China (ABIT 2012). 

Segundo (CIDREIRA 2005), o mercado brasileiro de moda apresenta-se em 

ascensão, e apesar de todos os rótulos e críticas que a moda recebe, ele passou a 

ser visto por uma área de grandes oportunidades de negócios. A moda apresenta-se 

com um imenso complexo mundial que sempre se renova e, consequentemente, 

sempre se desenvolve. 

A indústria da moda   é o   segundo maior   empregador   na indústria   de 

transformação e também o segundo maior gerador do primeiro emprego. Eis a 

gigantesca importância econômica e social deste bicentenário setor, com capilaridade 

em todo o território nacional. Paga R$ 14 bilhões/ano em salários, tem investido a 

média de R$ 5 bilhões a cada ano (somando desembolsos do BNDES e aquisição de 
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máquinas e equipamentos) e recolheu R$ 7 bilhões em contribuições federais e 

impostos, em 2013. É a maior cadeia integrada do setor no ocidente (Fernando 

Pimentel – Diretor Superintendente Da Abit 2014). 

Segundo a ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), em 2012, o valor 

das vendas industriais dos segmentos têxteis e de confecções foi de R$ 46,5 bilhões. 

Esses dois elos da cadeia empregaram pouco mais de 1 milhão de pessoas. No 

varejo, o nível de emprego em 2012 foi de 670 mil pessoas. 

Entre 2007 e 2012, o segmento de confecção apresentou crescimento de 

8,9%, sendo que o volume de vendas do varejo de artigos têxteis e de vestuário 

cresceu 3,9% ao ano, em média. 

Segundo a ABIT, o Brasil está entre os oito maiores mercados consumidores 

de vestuário. É o que mais cresceu nos últimos dez anos. Contudo, é possível verificar, 

também, um crescimento na participação dos produtos importados no abastecimento 

do mercado brasileiro. Cerca de 15% do mercado total de vestuário é abastecido por 

marcas importadas, sendo que, dez anos atrás, esse índice era de apenas 2%. Já no 

varejo de grande superfície, esta proporção dobra e seu viés é de crescimento. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS INDÚSTRIAS TÊXTEIS NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Em âmbito nacional, nossas indústrias são pouco qualificadas e 

desenvolvidas; a tecnologia é atrasada, utilizam matéria-prima de baixa qualidade, 

mão de obra barata e não especializada. O resultado disso é uma modesta 

lucratividade e o crescimento reduzido. 

Apesar disso, a diversidade das indústrias têxteis e de vestuário podem 

superar as dificuldades atuais encontradas no setor. Como aqui a quantidade de 

artigos produzidos é alta e a tecnologia se desenvolve a cada dia, as micros, pequenas 

e médias empresas precisam se atualizar para se tornarem competitivas com as 

grandes empresas já existentes no mercado. 

No cenário mundial, as grandes potências como EUA, Alemanha e França, 

utilizam da subcontratação da mão de obra dos países subdesenvolvidos, e, unido a 

isso, a inovação, diversificação e qualificação de produtos. 

Já nos países periféricos, o baixo custo das matérias-primas e da mão de 

obra, permite o desenvolvimento de uma estratégia de competição de pequeno valor 

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=274528
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agregado. Em função disso, o volume de exportação aumentou drasticamente, 

expandindo a participação destes países no mercado mundial. 

Segundo estudo feito pelo DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos 

Econômicos (Bradesco), com base nos dados fornecidos pela IEMI/ABIT (Instituto de 

Estudo e Marketing Industrial/Associação Brasileira da Indústria Têxtil), o setor da 

moda no país fatura mais de US$ 46 bilhões por ano. 

O Brasil possui um dos maiores parques fabris do planeta e é o quinto maior 

produtor de têxtil e de confecção, conforme quadro 1. 

 

QUADRO 01 - RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE TÊXTEIS – 2011 

 
Quadro1: Ranking Mundial De Produção De Têxteis – 2011 Fonte: 

IEMI/ABIT – Elaboração: Bradesco 
  

A produção mundial de têxteis foi de 81.847 milhões de toneladas em 2011. 

A China/Hong Kong foi a principal produtora mundial, respondendo por 50,7%, 

seguida por Índia, Estados Unidos e Paquistão. O Brasil ocupa a 5° posição, com 

participação de 2,5% no mercado de confecção. 

Em 2012, o Brasil ocupava a 38° posição no ranking dos maiores 

exportadores, conforme quadro 2. 
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QUADRO 02 - PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DO SETOR – 2012 

 

 
 

Quadro 2: Principais Países Exportadores Do Setor – 2012 

 Fonte: IEMI/ABIT – Elaboração: Bradesco 

 

Mais uma vez a China ocupa a 1° posição, com participação de 33,2% do total 

de exportações; o Brasil participa com apenas 0,5%, ficando atrás de países como o 

Vietnã, Coréia do Sul e Paquistão. 

O volume de importação brasileiro é pequeno devido à produção interna ser 

capaz de atender o mercado nacional, ocupando a 24° posição no ranking mundial, 

conforme quadro 3: 
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QUADRO 03 - PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DO SETOR – 2012 

 

 
 

QUADRO 03 - Principais Países Importadores Do Setor – 2012 

Fonte: IEMI/ABIT – Elaboração: Bradesco 
 

 

Em relação às importações, a liderança fica com os Estados Unidos, 

respondendo por 15,5% do total mundial. Embora a China seja a maior produtora 

mundial de algodão, precisa importar essa fibra em larga escala para atender a sua 

crescente demanda interna, ocupando, assim, a 4° posição no ranking, 

correspondendo a 5,9% e o Brasil participa com 1,0% das importações. 

Segundo Ana Luiza Mahlmeister, uma das maiores reivindicações da 

indústria, é a melhora no ambiente de negócios para incentivar o emprego e a 

inovação e apresentar o regime tributário diferenciado para as confecções, que prevê 

desonerar a área que hoje paga até 18,1% do faturamento em impostos para 5% e 

sem limite de faturamento. Outra iniciativa visa à integração da cadeia têxtil, que hoje 

é desagregada, composta por pequenas e médias confecções, sem flexibilidade de 

produção e de aquisição de mão de obra para acompanhar os altos e baixos da 

demanda das grandes redes de varejo, que acabam optando pela importação. 

(ABRAMACO, 2015) 
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2.3 O RAMO DE CONFECÇÃO NO PARANÁ 

 

Segundo estudo feito pelo SEBRAE Paraná em 2011, o Paraná está entre os 

dez principais estados produtores têxteis, de confecções e acessórios do Brasil.  O 

estado ocupa a quarta posição em termos de confecções de roupas. Quando se fala 

em produção de acessórios, artefatos e produtos industriais, o Paraná disputa com o 

Rio Grande do Sul a segunda posição, sendo o primeiro lugar pertencente a São 

Paulo. Já no que se refere à comercialização de vestuário, o Paraná ocupa a quinta 

posição. (SEBRAE 2011) 

Segundo a ABIT, o Paraná possui seis arranjos produtivos locais (APLs) de 

vestuário no estado. São mais de 6 mil empresas, em sua maioria micro e pequenas 

empresas, que produzem juntas mais de 150 milhões de peças/ano. A maior 

concentração produtiva está no norte do Paraná, porém nota-se diversidade e 

descentralização geográfica deste setor no estado. O norte representa 59% da 

fabricação de acessórios, artefatos e produtos industriais relativos à cadeia do 

vestuário, e o noroeste do estado reúne 45% das confecções. O Paraná agrega 

diversos elos da cadeia produtiva do setor de vestuário, mas com destaque para 

confecções e acessórios, que são mais de 70% das empresas do setor. 

De acordo com o SEBRAE 2010, o Paraná está  configurado economicamente 

por regiões e está disposto da seguinte forma: Região Sudoeste (Pato Branco, 

Francisco Beltrão, Mangueirinha e Dois Vizinhos), Região Noroeste (Maringá, 

Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí), Região Oeste (Foz do Iguaçu, Cascavel, 

Toledo e Marechal Cândido Rondon), Região Norte (Londrina, Arapongas, Apucarana 

e Cambé) e a Região Centro-Sul (Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais e 

Paranaguá), que conserva as principais atividades econômicas como: comércio, 

indústria de transformação, construção civil, automobilística e transporte e 

armazenagem. É a mais populosa, dinâmica e desenvolvida do Paraná, concentra 

mais de 43% das empresas e 63% do PIB do estado. A região metropolitana de 

Curitiba reúne a maior população, empresas e renda do estado. Isso faz com que mais 

de 40% do comércio de vestuário esteja na região. 

Segundo o SINDIVEST, o setor de vestuário e confecção gera mais de 3 mil 

empregos diretos na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e tem um alto potencial 

de crescimento devido aos fortes incentivos que as prefeituras têm oferecido ao setor. 
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Na capital, quem atua no ramo sempre encontrou dificuldades na disputa de 

mercado com polos do interior e em encontrar profissionais qualificados, que na 

maioria das vezes são atraídos pelas vantagens eminentes do interior. "A produção 

da região de Curitiba pode crescer de 15% para 20% do volume produzido no Estado. 

Com a instalação do polo, podemos ter um crescimento continuado" (AKEL, 2009). 

 

2.4 A HISTÓRIA DA CAMISARIA 

 

O fenômeno da moda e do vestuário, na maior parte de sua história, seguem 

linhas distintas de desenvolvimento, o que resulta em tipos contrastantes de 

vestimenta masculina e feminina. (LAVER, 1989, p. 7) 

A camisa é de origem egípcia chamada de Kalasiris, que era uma vestimenta 

reta, costurada dos lados, com abertura somente para passar a cabeça. Já na época 

do Império Romano, essa peça ganhou mangas, e foi denominada túnica manicata. A 

manicata era utilizada com cintos e seu uso perdurou por toda a Idade Média, tanto 

por homens como por mulheres. A manicata era usada à noite como “roupa de baixo”, 

e aos poucos ela foi ganhando espaço, passando a servir como “roupa de cima” 

(CASABLANCAS, 2012). 

Aos poucos, a evolução no vestuário foi acontecendo. No século 19, a moda 
passa então a atender as necessidades de afirmação pessoal, do indivíduo 
como membro de um grupo, e também a expressar ideias e sentimentos. 
Antes, não havia distinção entre os tecidos usados por homens e os usados 
por mulheres; é no século 19 que o vestuário desses dois grupos se afasta 
cada vez mais. (BRAGA, 2006, p. 73) 
 

Geralmente, as manicatas eram feitas de dois pedaços retangulares de 

tecidos costurados nos ombros e dos lados, podiam não ter golas nem mangas, mas 

já possuíam botões. Composta de algodão, linho, cambraia ou seda, e os mais 

luxuosos destes tecidos costumavam ser adornados. 

Inicialmente, elas se baseavam nas camisas masculinas e eram feitas de 

tecidos mais finos e modeladas para exibir uma figura moldada pelo espartilho. Ao 

longo do século XX, os estilos predominantes foram o da camisa social com colarinho 

e o da camisa com mangas bufantes e românticas. Os estilistas continuam explorando 

essas formas, buscando inspiração em outras culturas e na desconstrução 

(DUDALINA FEMININA, 2013). 

Após a Segunda Guerra Mundial e a entrada das mulheres no mercado de 

trabalho, a camisa ganhou ainda mais espaço e se tornou uma peça básica para 
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ambos os sexos. Atualmente, a camisa ganha modelagens, estampas, tecidos e 

texturas diversificadas sem perder a originalidade. 

 

2.4.1 A História da Camisaria No Mundo 

 

A camisa ou chemise, desde o século IV, era usada por baixo das peças. 

Os tecidos das roupas superiores eram muito ricos em detalhes, bordados com ouro, 

prata e pedras preciosas, e por isso lavá-los era uma tarefa rara. Com isso, a camisa 

era usada como “segunda pele”, por baixo das peças mais nobres (DUDALINA 

MASCULINA, 2013). 

Durante o século XIX, as camisas eram feitas em casa, normalmente pelas 

esposas, em versões mais simplificadas e com cores restritas. Os mais bem 

vestidos iam às alfaiatarias. Foram os alfaiates que começaram a ajustar as camisas 

ao corpo, o que conhecemos hoje como slim fit. Novas cores e tecidos foram 

introduzidos à arte da camisaria, a qual sempre teve a camisa branca como símbolo 

de nobreza (TRAJETÓRIO, 2015). 

No início do século XX, a forma da camisa íntima foi adaptada por muitos 

estilistas. Chanel foi uma das primeiras a criar vestidos chemisier: peças simples, 

soltas, com mangas compridas e com um cinto amarrado sob o busto, na cintura ou 

em volta do quadril (MAIARA DALTOE, [200-?]) Acesso em: 15 de abr. 2015. 

A partir de meados de 1800, com o avanço da Revolução Industrial, as 

camisas passaram a ser produzidas em massa. Com isso, o nylon chegou às 

fábricas e foi incorporado às camisas, assim como novos detalhes práticos, como a 

manga curta e os bolsos. É também nessa época que surgem as variações mais 

relevantes de construção de tecidos, modelagens e qualidades do produto 

(TRAJETÓRIO, 2015). 

No século XXI, com o avanço da produção em massa, sente-se a falta de 

uma camisa de qualidade, personalizada, com uma modelagem slim fit ou casual, 

que sirva de fato ao corpo que a veste. Essa volta às origens foi impulsionada com 

as alfaiatarias, como as que buscam trazer o requinte do corte exclusivo 

(TRAJETÓRIO, 2015).
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2.4.2 A História da Camisaria No Brasil 

 

A origem da camisa no Brasil data desde o seu descobrimento em 1500, com 

a chegada dos primeiros colonizadores, os portugueses, que as utilizavam como 

peças íntimas. 

Ao longo dos séculos, a evolução da camisaria no Brasil acompanhou as 

tendências mundiais, atreladas a grandes marcos históricos, como a Revolução 

Industrial. No cenário atual, o Brasil tornou-se referência em inovação, diversificação 

e produção de camisas com exportações para diversos países (MARTARELLE, 2011). 

A exemplo desta referência, a Dudalina S.A, fundada em 1957, em Luís Alves-

SC pelo casal Duda e Lina, iniciou a fabricação a partir de uma compra excedente de 

tecidos. Atualmente, está presente em mais de 3500 pontos de venda no Brasil e é 

uma das principais exportadoras de camisas sociais da América Latina. 

 
A Dudalina destaca-se na distribuição de marcas fortes, criadas para atender 
a diferentes segmentos de mercado, com necessidades e desejos diversos. 
Trabalhamos com o algodão egípcio fio 200 Doppio Retorto e o algodão Pima 
Peruano, e grande parte de nossos insumos é importada, como as entretelas 
alemãs que são usadas nos colarinhos das camisas (VASQUES, 2011). 
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3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Segundo Gil (1999), a ciência tem como principal objetivo chegar à veracidade 

dos fatos, e o conhecimento cientifico é distinto dos demais, pois tem como principal 

característica a sua verificabilidade. 

Segundo Fonseca (2002), a metodologia científica é o estudo da organização, 

dos caminhos a serem percorridos para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou 

para se fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos e dos 

instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. 

“Pode-se definir método como caminho para se chegar a determinado fim. E 

método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados 

para se atingir o conhecimento”. (GIL, 1999, p. 26) 

Neste trabalho foi utilizado o método indutivo. Neste sentido, Gil (1999, 

p.28) relata que:  

O método empirista proposto por Bacon, Hobbes, Locke e Hume, considera 
o conhecimento como baseado na experiência; a generalização deriva de 
observações de casos da realidade concreta e são elaboradas a partir de 
constatações particulares, sem levar em consideração os princípios 
preestabelecidos. 
 

Os objetivos dessa pesquisa foram atendidos, utilizando-se de um conjunto 

de procedimentos, abaixo descritos. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi classificada como pesquisa básica e descritiva. Básica 

porque gera conhecimentos novos sobre um dado ou um tema e caracteriza-se pela 

busca de conhecimentos básicos para a formulação de hipóteses, respostas e 

informações para se aplicar em um projeto. Neste caso, a empresa Blue and Rose 

Clothing irá confeccionar camisas para ambos os sexos; e descritiva, pois teve como 

objetivo a “descrição das características de certa população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 1999, p. 44). 

Segundo Gil, esta pesquisa envolve técnicas de coleta de dados 

padronizados; “tem por objetivo estudar as características de um grupo: sua 

distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível de renda, 

estado de saúde física e mental etc.”, ou seja, neste projeto visamos identificar o perfil 
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de homens e mulheres na decisão de utilizar camisas em diversos tipos de situações 

preestabelecidas. 

Para Triviños (1987, p. 112), os estudos descritivos podem ser criticados 

porque pode existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da 

possibilidade de verificação por meio da observação. Ainda para o autor, às vezes não 

existe, por parte do investigador, um exame crítico das informações, e os resultados 

podem ser equivocados. Também as técnicas de coleta de dados, como 

questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas quantificáveis, 

gerando imprecisão. 

A análise quantitativa foi a escolha da forma de abordagem, por investigar 

uma realidade que não pode ser qualificada, o que significa traduzir opiniões e 

números em informações, as quais serão classificadas e analisadas. (GIL, 1994, p. 

207). 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são 
grandes e consideradas representativas da população, os resultados são 
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 
pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base 
na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc. (FONSECA 2002, p. 20). 
 
 

3.2 PLANO AMOSTRAL 

 

As pesquisas sociais abrangem um universo de elementos, dados, 

informações tão grandes, que é impossível fazer uma consideração e chegar a uma 

conclusão em sua totalidade. 

De acordo com Gil 1999, é por essa razão que nas pesquisas sociais é 

frequente o uso da amostragem, sendo assim utilizada uma pequena parte dos 

elementos que compõem o universo.  

Quando um pesquisador seleciona uma pequena parte de uma população, 
espera que ela seja representativa dessa população que pretende estudar. 
Para tanto necessita observar os procedimentos definidos pela Teoria da 
Amostragem (GIL, 1999). 
 

Amostragem “é uma técnica e/ou conjunto de procedimentos necessários 

para descrever e selecionar as amostras, de maneira aleatória ou não, e quando bem 
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utilizado é um fator responsável pela determinação da representatividade da amostra” 

(LEONE, Rodrigo. ET AL, 2009). 

Neste projeto trabalhou-se com a amostragem não probabilística, da qual não 

se aplica tratamentos estatísticos. Ela é do tipo intencional, também classificada por 

GIL (1999) como amostragem por tipicidade. Foi utilizada também a amostragem por 

conveniência, na qual não é requerido nível de precisão. Com isso, visamos identificar 

a opinião e a intenção dos pesquisados com relação ao uso de camisa. 

A principal vantagem da amostragem por tipicidade está nos baixos custos 
de sua seleção. Entretanto, requer considerável conhecimento da população 
e do subgrupo selecionado. Quando esse conhecimento prévio não existe, 
torna-se necessária a formulação de hipótese, o que pode comprometer a 
representatividade da amostra (GIL 1999, p. 104). 
 

Segundo Gil, a amostragem por conveniência, também classificada como 

amostragem por acessibilidade 

Constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem por isso mesmo 
é destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os 
elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, 
representar o universo (GIL 1999, p. 104). 
 

Foi utilizada, para a coleta de dados deste projeto, a aplicação de um 

questionário (Anexo 01).  

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por 
um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. (GIL 1999, 
p. 129) 
 

O questionário foi aplicado aos alunos da Escola Superior ESIC – Business e 

Marketing School do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial e a 

consumidores comuns. De acordo com Gil 1999, “Construir um questionário consiste 

basicamente em traduzir os objetivos da pesquisa em questões específicas. As 

respostas a essas questões é que irão proporcionar o problema da pesquisa”. 

O questionário aplicado foi composto por seis questões fechadas. De acordo 

com Gil (1999, p. 129 e 130), as questões fechadas “apresentam-se ao respondente 

um conjunto de alternativas de resposta para que seja escolhida a que melhor 

representa sua situação ou ponto de vista”. 

Com a finalização dos questionários, o conteúdo adquirido foi transcrito e 

organizado em forma de gráficos para análise. Gil (2002, p. 134) explica que “a 

categorização consiste na organização dos dados de forma que o pesquisador 

consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir deles”. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

Segundo Heerdt (2005), analisar é sumariar as observações, de modo que se 

permita responder à problemática com o objetivo de interpretação, que é a procura do 

sentido mais amplo para as respostas, fazendo uma relação com os conhecimentos 

anteriormente verificados. 

Não existem, pois, normas que indiquem os procedimentos a serem adotados 
no processo de interpretação dos dados. O que existe na literatura 
especializada são recomendações acerca dos cuidados que devem tomar os 
pesquisadores para que a interpretação não comprometa a pesquisa Gil 
(1999, p. 185). 

 
Com a organização dos dados foram elaborados os seguintes gráficos: 

 

 GRÁFICO 01 - PÚBLICO PESQUISADO 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

O gráfico 01 demonstra que 43% dos questionados são do gênero masculino 

e 57% são do gênero feminino. Este dado não influencia na análise e considerações 

finais desta pesquisa, servindo apenas como base para probabilidade de compra. 
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GRÁFICO 02 - FAIXA ETÁRIA 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

O gráfico 02 mostra a distribuição dos questionados por faixa etária. Sendo 

que 7% estão entre 18 e 20 anos; 36% entre 21 e 30 anos; 37% entre 31 e 40 anos e 

20% com mais de 40 anos. 

A pesquisa revela que o público entre 21 e 30 anos e entre 31 e 40 anos estão 

próximos em percentual na pesquisa. Com isso, percebe-se a necessidade de investir 

em design moderno e modelos mais atuais, mas sem deixar de lado o modelo clássico 

de uma camisa social. 
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GRÁFICO 03 - AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO DA CAMISA 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

Dos questionados no gráfico 03, 47% utilizam camisas para o trabalho, 30% 

usam para o lazer e 23% utilizam em situações diversas. 

Observa-se que um percentual considerável utiliza a camisa para o trabalho. 

Com base nestes dados percebe-se a oportunidade de investir em um público 

moderno, porém, formal. 

 

GRÁFICO 04 - CRITÉRIOS DE COMPRA 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
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As informações do gráfico 04 mostram que 57% buscam qualidade na hora 

de comprar uma camisa, 23% procuram preço, 10% a estampa e outros 10% preferem 

a marca. 

Com isso, percebe-se a necessidade e a importância de investir na qualidade 

dos tecidos, em mão de obra especializada e equipamentos de tecnologia avançada. 

 

GRÁFICO 05 - TIPOS DE CAMISAS 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

Conforme o gráfico 05 constata-se que 33% tem um estilo casual, 54% 

adotam o estilo social, e apenas 13% com um estilo esporte. 

Com base nestas informações é possível prever que o estilo social será o 

produto chave para o negócio. 
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GRÁFICO 06 - FREQUÊNCIA DE COMPRA 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

No gráfico 06 estão colocados os dados referentes à frequência de compra de 

camisas dos questionados, sendo que 13% compraram há mais de seis meses, outros 

33% entre um mês e três meses, 47% há um mês e 7% entre três meses e seis meses. 

Estes dados revelam que a compra é frequente, tornando o negócio viável, 

rentável e fazendo com que a empresa tenha um faturamento estável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5. RELATÓRIO DA PESQUISA 

 

Segundo Gil (1999, p. 188): 

O relatório de pesquisa deve conter informações suficientes para esclarecer 
acerca da natureza do problema pesquisado e dos resultados. Deve, ainda, 
indicar os procedimentos adotados para coleta e análise dos dados bem 
como informar acerca das fontes compulsadas.  
 

O presente relatório é resultado da pesquisa de opinião para elaborar o projeto 

integrador I do curso de Gestão Comercial da Escola Superior Esic – Business e 

Marketing School. 

O objetivo da pesquisa é identificar o perfil do público-alvo que se pretende 

atingir com a proposta de iniciar uma confecção de camisas masculinas e femininas. 

Para desenvolver esta pesquisa utilizou-se a literatura direcionada a métodos e 

técnicas de pesquisa social. O método escolhido foi o indutivo e aplicou-se pesquisa 

no caráter básico, descritivo e quantitativo. 

No plano amostral trabalhou-se com amostragem não probabilística do tipo 

intencional e de conveniência. Para coleta de dados foi elaborado um questionário 

com questões fechadas e aplicado aos alunos da Escola Superior ESIC - Business e 

Marketing School do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial e aos 

consumidores de perfis variados. 

Após a tabulação dos dados e elaboração dos gráficos, foi identificado que a 

maior parte dos questionados são do sexo feminino. Já em relação à idade foi 

constatado que a faixa etária de 21 a 30 anos e entre 31 e 40 anos foram 

predominantes na pesquisa. Questionados sobre qual situação utilizariam camisas, a 

maioria respondeu que as usa para o trabalho. O conceito qualidade foi o que teve 

maior percentual em relação ao que buscam na compra. O estilo social obteve   índice 

superior aos demais indicados na pesquisa. A compra de camisas entre os 

questionados se estabeleceu nos últimos trinta dias. Conclui-se que o público que 

pretendemos atingir é relativamente jovem, com predominância feminina. 

Identificamos a necessidade de trabalhar com design moderno, modelos atuais, 

casuais, porém, com ênfase na formalidade, pois a maioria as utiliza no ambiente de 

trabalho. 

Apesar da preocupação com o preço, a qualidade é o que mais atrai os 

consumidores. Por este motivo, nota-se a importância de investimento em produtos e 

serviços de excelência. 
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Constata-se que a compra de camisas não sofre variações durante o ano, o 

que para o negócio é extremamente importante. Com base nesta informação prevê- 

se um faturamento estável, dando viabilidade ao negócio. 
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6. PLANO DE NEGÓCIO 

 

Segundo o site do Sebrae, um plano de negócio é um documento que 

descreve os objetivos de um negócio e quais os passos a serem seguidos para que 

esses objetivos sejam alcançados.  

O plano de negócio descrito neste projeto é para a abertura da empresa Blue 

and Rose Clothing. 

 

6.1 A EMPRESA 

 

A Blue and Rose Clothing está em estágio de desenvolvimento, de abertura 

legal da empresa e início das suas atividades comerciais. 

Está classificada como microempresa no segmento de indústria e no setor de 

confecção de roupas. Será uma empresa de sociedade limitada e estará enquadrada 

dentro do regime tributário do Simples Nacional. 

Para abertura da empresa, o primeiro passo é procurar um escritório de 

contabilidade para obter as informações necessárias. 

As informações fornecidas pela contabilidade foram sobre os documentos 

necessários e procedimentos a serem tomados. 

Na preparação da documentação da empresa, foi realizada a consulta da 

viabilidade da razão social da empresa JS COMERCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS 

DO VESTUARIO LTDA - ME junto ao site da Junta Comercial do Paraná, que 

direciona para o site Empresa Fácil, no qual é feita a solicitação da consulta prévia, 

conforme figura 01: 
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FIGURA 01 – CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE  

  

 
 

Fonte: https://www.empresafacil.pr.gov.br/s/consultaprevia/ (2015) 

https://www.empresafacil.pr.gov.br/s/consultaprevia/
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FIGURA 02 – RESULTADO DA CONSULTA PRÉVIA 

 

 
 

                               
Fonte: Empresa 

Fácil (2015) 
 

Após a confirmação da Junta Comercial do Paraná de não existir 

denominação social idêntica, elabora-se o contrato social da empresa (Anexo 02). 

Para elaborar o contrato social são necessárias informações como: 

- Nome dos Sócios (Ltda.); 

- Capital Social; 

- Opção por microempresa; 

- Endereço. 

Documentos necessários: 

- Três cópias autenticadas de RG e CPF e comprovante de residência dos 

sócios; 
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-  Uma  cópia  autenticada  com  reconhecimento  da  firma  do  contrato   

de locação do imóvel; 

- Certidão de casamento e CPF do cônjuge, se for casado; 

- Ficha de cadastro nacional (FCN) cujo preenchimento é realizado no site 

da Junta Comercial do Paraná. 

Conforme figura 03: 

FIGURA 03 – FICHA DE CADASTRO NACIONAL 

 

 
 

Fonte: http://portalservicos.jucepar.pr.gov.br/fcnre/pages/principal.seam?cid=1184391 (2015)  

 

- Pagamento do documento de arrecadação de títulos estatuais (DARE); 

- Pagamento DARF; 

- Alvará de funcionamento e liberação do local fornecido pela Prefeitura. 

 

 Devidamente registrado o contrato social na Junta Comercial do Paraná, o 

próximo passo é o encaminhamento à Receita Federal para obtenção do número de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), apresentando os 

documentos – LEI nº 9.250/1995. 

Após o recebimento do CNPJ, é solicitada pelo contabilista a inscrição 

estadual, que é feita no site da Secretaria da Fazenda. 

http://portalservicos.jucepar.pr.gov.br/fcnre/pages/principal.seam?cid=1184391
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6.2 A LOCALIZAÇÃO 

 

A empresa está localizada em um barracão de 85 m² na Rua William Booth, 

1162, no bairro Boqueirão, em Curitiba, Paraná. Uma região bem localizada, próxima 

às principais avenidas do bairro, como a Avenida Marechal Floriano Peixoto, a qual 

tem grande potencial comercial e encontra-se uma grande quantidade de lojistas de 

roupas. 

Nesta região encontra-se a Rua Dr. Bley Zornig, onde estão concentrados os 

grandes fornecedores de tecidos e aviamentos. 

 

FIGURA 04 – LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 
 

Fonte: https://www.google.com.br/maps - Adaptado pelos autores (2015) 

 

Após definir a localização da empresa, é realizada uma pesquisa junto à 

Prefeitura de Curitiba, sobre as exigências quanto à localização (lei de zoneamento) 

e sobre a regularização do imóvel (sede da empresa), para futuramente obter o alvará 

de funcionamento. 

É informado pela imobiliária o número da indicação fiscal, necessário para 

realizar a consulta prévia junto ao site da prefeitura de Curitiba, conforme a imagem 

05: 

https://www.google.com.br/maps
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FIGURA 05 – CONSULTA PRÉVIA DE LOCALIZAÇÃO 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba (2015) 
 

Com o parecer da Secretaria Municipal do Urbanismo, a Prefeitura de Curitiba 

liberou o local a título precário para solicitação do alvará definitivo, conforme 

demonstra a figura 06: 
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FIGURA 06 – RESULTADO DA CONSULTA DE LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba (2015) 

  

Com esta permissão é autorizada a abertura e o funcionamento da sede da 

empresa JS COMERCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA – ME. 
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6.3 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

 

A Blue and Rose Clothing é uma empresa de vestuário brasileira, com objetivo 

de proporcionar inovação e geração de valor ao cliente que utilizar a marca, 

apresentando um produto moderno e de qualidade. 

 

Missão 

Oferecer aos clientes e parceiros a satisfação, a confiança, a criatividade, a 

fidelidade e o empreendedorismo, garantindo sempre o serviço e o atendimento com 

qualidade. 

 

Visão 

Ser referência de marca, qualidade e inovação em Curitiba, Paraná e Brasil. 

 

 

6.4 RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE DIRIGENTE 

 

A equipe dirigente da empresa será composta por 2 sócios, um diretor 

administrativo financeiro e um diretor comercial. Será feita a contratação de um 

supervisor de costura e de duas costureiras, conforme organograma: 

 

FIGURA 07 – ORGANOGRAMA DA EMPRESA 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

DIRETOR 
ADMINISTRATIVO 

FINANCEIRO 

DIRETOR 

COMERCIAL E MARKETING 
SUPERVISOR 
DE COSTURA 

COSTUREIRA 1 COSTUREIRA 2 
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O diretor financeiro tem por responsabilidade as finanças, fiscal e recursos 

humanos. O diretor comercial tem por responsabilidade o marketing e 

comercialização, e o supervisor de costura tem por responsabilidade a produção, 

desenvolvimento de coleção, maquinários e logística. As costureiras serão 

responsáveis pela produção das peças. 

  

6.5 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

A empresa atua no ramo de confecção e comercialização de camisas 

masculinas e femininas. 

Atendendo à necessidade da classe social B e C e etária, com peças joviais, 

tamanhos e modelos inovadores. 

O produto vem da necessidade de uma gestão inovadora e contemporânea 

da área da moda, estimulando um modelo de vendas e gestão diferente do mercado. 

 

6.6 PATENTE DA MARCA 

 

Para registrar a marca, identifica-se em que tipo de marca ela se enquadra e 

faz-se o cadastro no INPI. A marca Blue and Rose Clothing é do tipo mista, na qual 

se combina imagem e palavra, como mostra a figura 08: 

 

FIGURA 08 – LOGOMARCA  

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
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Após a identificação do tipo da marca, é realizada a pesquisa para saber se a 

marca existe ou se pode ser registrada. A solicitação é feita no site Marcas e Patentes 

por meio do formulário de pesquisa, conforme a figura 09: 

 

FIGURA 09 – FORMULÁRIO DE PESQUISA DA MARCA 

 

 

Fonte: http://www.marcasepatentes.com.br/ (2015) 

 

Após o registro da pesquisa de licenças e patentes, recebe-se o parecer. No 

caso da empresa, não consta nenhuma objeção à marca Blue and Rose Clothing, 

conforme figura 10: 

http://www.marcasepatentes.com.br/
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FIGURA 10 – RESULTADO DA PESQUISA DA MARCA 

 

 

Fonte: Marcas e Patentes 
(2015) 

 

Após a confirmação de não haver nenhum empecilho aparente ao registro da 

marca, é preciso realizar o procedimento de registro da marca junto ao INPI – Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial, pelo qual se tem, após o registro, a prioridade e o 

direito de uso exclusivo por todo o território nacional em seu segmento. 
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6.7 LANÇAMENTOS FUTUROS 

 

A empresa será inaugurada no dia 19 de junho de 2016, quando se dará início 

ao processo de fabricação e comercialização da confecção. 

A Blue and Rose Clothing tem como objetivo, para 1 ano após a abertura da 

confecção, o projeto de inauguração de uma loja física, na qual a marca terá espaço 

exclusivo. 
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7. PLANO DE MARKETING 

 

 

Nesta etapa foi feita uma análise interna e do mercado em que a Blue and 

Rose Clothing atuará, onde foram definidas as estratégias de marketing que a 

empresa deverá utilizar para tornar a marca competitiva e ganhar uma parte na 

participação do mercado da moda e confecção. 

 

7.1 MATRIZ DE MARKETING 

 

A estratégia de marketing utilizada pela empresa será definida com a 

aplicação da Matriz Swot por meio da qual se tem uma análise ambiental e identificam-

se os pontos fracos, fortes, ameaças e oportunidades do negócio, como mostra a 

figura abaixo: 

 

FIGURA 11 – MATRIZ SWOT 

 

 

 
 

Fonte: Kotler (1998)  
Adaptado pelos autores (2015) 
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7.1.1 Análise do Ambiente Externo 

 

O mercado da moda no Brasil encontra-se em crescimento e cada dia se torna 

mais competitivo. O ambiente externo mostra que a concorrência é um grande 

agravante, por ter marcas fortes e estabelecidas no mercado e por ser um negócio de 

fácil acesso aos entrantes. Outro fator que ameaça o comércio é a atual situação 

econômica do Brasil, cujo poder de compra dos cidadãos está passando por um 

processo de recessão. 

Hoje o consumidor procura por diferenciação, atualidade e boa apresentação 

visual, a qual está em alta, tanto para o ambiente profissional quanto pessoal. 

 

7.1.2 Análise do Ambiente Interno 

 

A Blue and Rose Clothing, por ser uma marca desconhecida no mercado, ter 

baixo poder de compra junto aos fornecedores e não ter a experiência necessária para 

atuar no segmento, desenvolveu uma proposta inovadora, com design moderno, que 

acompanha todas as tendências da moda, e traz para o consumidor preços 

competitivos, tornando a marca o diferencial do negócio. 

 

7.2 ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 

A estratégia de marketing da empresa será a de penetração, com o objetivo 

de conquistar o mercado, como mostra a figura abaixo: 
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FIGURA 12 – MATRIZ DE ANSOFF 

 
Fonte: Ansoff (1977) – Adaptado pelos autores (2015) 

 

Com a proposta inovadora e a marca Blue and Rose Clothing como 

diferencial, a empresa atuará de forma competitiva com o produto no mercado já 

existente. Fará um trabalho de divulgação para que os clientes a conheçam e venham 

a desenvolver um relacionamento de fidelidade à marca. Com isso pretende-se 

ganhar participação no mercado da moda e confecção de camisas masculinas e 

femininas. 

 

7.3 MIX DE MARKETING 

 

7.3.1 Produto 

 

Os produtos a serem vendidos pela Blue and Rose Clothing serão camisas 

masculinas e femininas, as quais virão a ser desenhadas e confeccionadas de acordo 

com as tendências da moda em tecidos, cores e design. As peças terão um toque 

moderno e inovador, mas sem descartar a clássica e tradicional camisa social. 

A marca oferecerá um produto de qualidade e com alto padrão de 

acabamento. Buscando obter um relacionamento duradouro e de confiança com os 

clientes. 

Os produtos estarão adequados às especificações do Código de Defesa do 

Consumidor (LEI Nº 8.078 DE 11.09.1990). 
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FIGURA 13 – CAMISA FEMININA E CAMISA MASCULINA 

 

  
 

Fonte: http://afashionteatime.blogspot.com.br/ e http://pt.aliexpress.com/ 

Adaptado pelos autores (2015) 

 

7.3.2 Preço 

 

A estratégia da empresa é oferecer um preço na média de seus principais 

concorrentes. Pretende-se transmitir ao cliente o custo-benefício, valor agregado do 

produto e da marca. 

 

7.3.3 Praça (Localização)  

 

A Blue and Rose Clothing procurou na sua localização a facilidade de acesso 

a todos os stakeholders e por um local de grande potencial comercial e de 

crescimento. 

A empresa está localizada próximo à principal avenida e rua do bairro, a 

Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Anne Frank, ambas com potencial 

comercial, pequenas indústrias e uma grande concentração de lojistas do qual é o 

principal público alvo da Blue and Rose Clothing. Encontra-se infraestrutura, facilidade 

de acesso e um grande fluxo de pessoas transitando diariamente. 

Um fator importante e decisório para a localização da empresa, é o fato de 

estar próximo à Rua Dr. Bley Zornig, onde estão concentrados os grandes 

fornecedores de tecidos e aviamentos. 

 

 

 

http://afashionteatime.blogspot.com.br/
http://pt.aliexpress.com/
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7.3.4 Promoção e Propaganda 

 

Considerando a estratégia de penetração, a Blue and Rose Clothing visa 

investir na divulgação da marca se comunicando e interagindo com o mercado da 

moda, sendo assim a melhor maneira de conquistar os clientes. 

A empresa fará a cada troca de estação e nova coleção, promoções para 

divulgar e estimular o uso das roupas adequadas ao clima e as novas tendências. 

As ações de propaganda adotadas pela empresa serão: site da empresa, e- 

mail marketing, propagação nas redes sociais, ações junto aos parceiros de negócios, 

participações em feiras, eventos e workshops relacionados à moda e confecção. 
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8. PLANO ADMINISTRATIVO 

 

O horário de funcionamento será das 08:00h às 18:00h, de segunda à sexta 

feira, com início da produção e do administrativo. 

O processo de produção será realizado em todo o horário de expediente.Será 

programado por janelas o atendimento de fornecedores, transportadoras e parceiros 

de negócios. 

A empresa utilizará planilhas no Excel do pacote “Office” para a gestão da 

empresa, pelo qual terá o controle de cadastro de clientes, fornecedores, funcionários, 

transportadoras, estoque, financeiro e faturamento. 

 

8.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A necessidade de pessoal estimado para a confecção será de 2 pessoas 

capacitadas em confecção de camisas masculinas e femininas e 1 pessoa 

responsável pela gestão da produção. 

Os sócios irão atuar como gerentes e ambos irão trabalhar em conjunto com 

toda a empresa e com carga horária de acordo com a demanda. 

A forma de contratação será pelo regime da CLT. Os salários da supervisora 

de costura e das costureiras estarão coerentes com a média salarial nacional e acima 

do que foi definido nas convenções de trabalho dos sindicatos SITRAVEST e 

SINDIVEST, que será respectivamente de R$ 1.737,57 e de R$ 1.056,46. Serão 

oferecidos os benefícios fixados por lei e pelos sindicatos da categoria, que são vale 

transporte, vale refeição, férias e 13º salário. 

A Blue and Rose Clothing buscará parceria com Cursos, Faculdades e 

profissionais da moda para especialização e qualificação dos funcionários. 

Os sócios não terão retiradas mensais nos primeiros 6 meses. Com base em 

pesquisas com empresários do segmento de confecção, será projetado um 

crescimento nas vendas de 14%, gerando, assim, a viabilidade da retirada de pró-

labore com aumento gradativo. 

O serviço de limpeza será realizado por uma empresa terceirizada, duas 

vezes por semana. 

A contabilidade será terceirizada mediante a contratação de um contador. 



51 
 

8.2 PLANO DE INFORMÁTICA 

 

A empresa disponibilizará de 3 notebooks e utilizará o pacote “Office” de forma 

integrada, pelo qual terá o controle de cadastro de clientes, fornecedores, 

funcionários, transportadoras, estoque, financeiro e faturamento. 

Com as planilhas de controle, a empresa poderá gerar relatórios que permitem 

observar e analisar a empresa de forma simples e eficiente, auxiliando, assim, a 

gestão e tomada de decisões. 

 

8.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Nessa etapa demostrar-se-á a estrutura física e de maquinários da empresa. 

Os processos de logística no recebimento de matéria-prima e de expedição de 

produto, estoque e fornecedores. 

 

8.3.1 Infraestrutura – Layout 

 

A empresa terá uma área de 85 m², onde estarão alocados os maquinários, 

as mesas de costura, o estoque de matéria prima e o estoque de produtos acabados, 

o setor administrativo e as dependências de banheiro e copa, conforme mostra a figura 

14: 

 

FIGURA 14 – LAYOUT 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
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As disposições dos equipamentos na linha de produção vão seguir as etapas 

do processo produtivo, de tal forma que evite o retrabalho e o transporte 

desnecessário de materiais em uso. 

 

8.3.2 Maquinários 

 

A empresa terá os seguintes maquinários: 

 Máquina de corte de tecidos 

 Máquina de costura 

 Máquina de acabamento (Overlock) 

 Mesa para cortar, passar e embalar as camisas. 

 

8.3.3 Fornecedores 

 

A Blue and Rose Clothing terá fornecedores de tecidos e de aviamentos. Os 

tecidos e os aviamentos serão comprados dos fornecedores localizados em Curitiba, 

no bairro Boqueirão, onde a empresa tem suas instalações, com isso facilitando a 

logística do recebimento de matéria-prima. Abaixo, os principais fornecedores: 

 Imperial Tecidos 

 A Fremetex Tecidos 

 Macrotex Malhas e Tecidos 

 Viscone Aviamentos. 

 

8.3.4 Logística 

 

O recebimento de insumos será programado de acordo com a demanda de 

produção, tendo janelas de atendimento junto aos fornecedores. 

A distribuição do produto acabado será realizada em comum acordo com o 

cliente, tendo a possibilidade de retirada no local ou entrega por transportadora na 

modalidade de frete FOB, sendo de responsabilidade do cliente o pagamento e 

acompanhamento da entrega. 
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9. PLANO OPERACIONAL 

 

Nesta etapa será demonstrado como a empresa Blue and Rose Clothing 

desenvolverá todas as suas atividades operacionais de produção. 

O processo produtivo não é muito complexo, mas exige um cuidado em seguir 

a sequência de tarefas distribuídas ao longo da cadeia de processamento, conforme 

figura 15: 

 

FIGURA 15 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

Na primeira etapa do processo produtivo é importante a empresa estar atenta 

ao mundo da moda e as exigências do mercado. É o momento em que se desenham 

as coleções, definem-se os fornecedores de tecidos e o passo inicial para a confecção 

das peças, seguido do: 
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 Encaixe e risco: nessa etapa a peça de tecido é estendida na mesa de corte 

e sobre ela encaixam-se os moldes, permitindo, assim, melhor 

aproveitamento da matéria-prima. Após o encaixe dos moldes, o tecido é 

riscado. 

 Corte: corta-se o tecido com a máquina elétrica de corte. 

 Separação: após o corte, as peças são separadas de acordo com o tamanho 

e as características como frente, costas, golas e afins. 

 Costura: as peças são direcionadas a cada costureira com as funções 

específicas na linha de produção, como gola, punho, manga, etiquetas e 

outros, dando sequência lógica ao processo. 

 Aviamentos: colocação de botões e detalhes. 

 Passar: as peças são passadas com ferro industrial. 

 Expedição: esse processo compreende em: 

 Embalagem do produto 

 Armazenamento 

 Expedição do produto. 

 

O processo de produção da confecção é fundamental para evitar erro nas 

especificações de modelos e na definição das quantidades a serem produzidas. 

O plano de produção se baseia nos seguintes fatores, na demanda de 

mercado, capacidade das máquinas e instalações e na capacidade de mão de obra. 

A empresa tem como perspectiva uma produção de 5.280 por ano, sendo 440 

peças ao mês, 100 peças por semana e 20 peças ao dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

10. PLANO FINANCEIRO 

 

Nesta etapa foi feita a estimativa de capital inicial necessário para início das 

atividades Blue and Rose Clothing. Foram considerados os investimentos fixos, os 

custos, as despesas e necessidade de capital de giro. 

 

10.1 INVESTIMENTO FIXO E DE GIRO 

 

10.1.1 Investimento Fixo 

 

Para estimar o investimento inicial, foram considerados os investimentos fixos, 

os maquinários, móveis, equipamentos e instalações, conforme tabela de 

demonstração 01: 

 

TABELA 01 – TABELA DE INVESTIMENTO FIXO 

 

TABELA DE INVESTIMENTO FIXO 

Investimento Valor R$ 

Maquinários R$ 3.879,00 

Equipamentos R$ 6.000,00 

Móveis e instalações R$ 5.000,00 

Outros (ferro, tesouras etc.) R$ 1.680,00 

Total R$ 16.559,00 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 
 

10.1.2 Investimento de Giro 

 

O investimento de giro foi estimado de acordo com a necessidade da compra 

inicial de estoque e a necessidade de capital para cobrir os primeiros meses de 

operação da empresa, conforme mostra a tabela 02: 
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TABELA 02 – TABELA DE INVESTIMENTO DE GIRO 

 

TABELA DE INVESTIMENTO DE GIRO 

Investimento Valor R$ 

Estoque inicial de matéria prima R$ 3.000,00 

Estoque de produto acabado R$ 5.280,00 

Abertura da empresa R$ 1.500,00 

Marketing R$ 3.000,00 

Saldo inicial do caixa          R$ 30.000,00 

Total          R$ 42.780,00 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

  
 

 

10.1.3 Investimento Inicial 

 

Assim, chega-se ao investimento inicial estimado para a empresa, conforme 

mostra a tabela 03: 

 

TABELA 03 – TABELA DE INVESTIMENTO INICIAL 

 

TABELA DE INVESTIMENTO INICIAL 

                         Investimento Valor R$ 

Investimento fixo R$ 21.059,00 

Investimento de giro R$ 42.780,00 

Total R$ 63.839,00 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 
 

10.2 FONTES DE RECURSO 

 

Para a implantação do empreendimento, será utilizado capital próprio como 

fonte de recurso, por não haver custos de financiamento e nem perda de autonomia 

para tomada de decisões. 
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10.3 PROJEÇÕES 

 

10.3.1 Custos 

 

Os custos estão classificados como custos fixos e custos variáveis.  Os custos 

variáveis se estabelecem de acordo com a demanda de produção e venda, e os custos 

fixos estão demonstrados na tabela 04: 

 

TABELA 04 – TABELA DE CUSTOS FIXOS 

 

TABELA DE CUSTO FIXO 

Descrição Valor R$ 

Honorário do contador R$ 788,00 

Folha de pagamento R$ 6.751,54 

Aluguel R$ 1.500,00 

Energia R$ 350,00 

Água R$ 150,00 

Máquina de cartão R$ 150,00 

Telefone / Internet R$ 189,00 

Pró-labore R$ 3.000,00 

Total R$ 14.178,54 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 
 

10.3.2 Custo por peça 

 

O valor de custo unitário da peça tem como base de cálculo o custo dividido 

pela quantidade produzida. O custo de produção mensal da empresa é de R$ 

12.636,80 e a produção é de 440 peças/mês, resultando, assim, em R$ 28,72 a peça. 

 

10.3.3 Receita 

 

O valor estimado de receita está baseado na projeção de venda de 440 

camisas por mês, tendo o valor de venda unitário de R$ 75,00, gerando, assim, um 

montante mensal de R$ 33.000,00 e no primeiro ano um faturamento de R$ 
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396.000,00. A empresa com base em pesquisas com empresários do segmento, 

projeta um crescimento de 14% nas vendas no período de 36 meses (Ver anexo 05). 

Está demonstrada no gráfico 07 a evolução do faturamento: 

 

GRÁFICO 07 – FATURAMENTO 

 

 
Gráfico 07: Projeção de faturamento para 36 meses – 2015 Fonte: 

Elaborado pelos autores (2015) 
 

Com o resultado apresentado de crescimento, será o primeiro ano R$ 

396.000,00, o segundo ano R$ 450.900,00 e o terceiro ano R$ 513.900,00. Com esses 

resultados a empresa terá condições de expandir o negócio e começar a retirada de 

pró-labore dos sócios logo após os 6 primeiros meses da empresa. 

 

10.3.4 Despesas 

 

O valor estimado das despesas será classificado em despesas de marketing, 

manutenção das máquinas e equipamentos e administrativas, conforme demonstra a 

tabela 05: 
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TABELA 05 – TABELA DE DESPESAS 

 

TABELA DE DESPESAS 

                                                       Descrição Valor R$ 

Marketing R$ 1.000,00 

Manutenção de máquinas e equipamentos R$ 150,00 

Administrativas R$ 150,00 

Total R$ 1.300,00 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

 

10.3.5 Fluxo de caixa 

 

O fluxo de caixa estimado é referente ao período de 36 meses de 

funcionamento da empresa, considerando o saldo inicial, os custos e despesas, 

conforme mostra o gráfico 08: 
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GRÁFICO 08 – FLUXO DE CAIXA 

 

 

Gráfico 08: Evolução do fluxo de caixa de 36 meses – 2015 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

O gráfico apresenta a evolução crescente do faturamento da empresa, 

fazendo com que o fluxo de caixa não fique no negativo (Ver anexo 04) 

 

10.3.6 Demonstrativo de resultado – DRE 

 

O DRE da Blue and Rose Clothing é elaborado considerando a estimativa de 

receita, custos, despesas e impostos para os 36 meses de atividade. Por estar 

enquadrada no Simples Nacional, conforme classificação na tabela (Anexo 03), a 

empresa tem a alíquota de 5,97% sobre a receita total de venda. Abaixo o gráfico 09 

demonstrando o resultado: 
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GRÁFICO 09 – DRE 

 

 

 

Gráfico 09: Projeção de Resultado - DRE de 36 meses – 2015 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

Com o demonstrativo de resultado, percebe-se o crescimento constante da 

receita empresa e o equilíbrio entre seus custos e despesas, resultando em um lucro 

líquido no primeiro ano de R$ 38.697,00, no segundo ano de R$ 53.885,00 e no 

terceiro ano de R$ 73.614,00, mostrando que o negócio é rentável. 
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10.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

Nesta etapa mostra-se a viabilidade do negócio com base nos indicadores de 

desempenho apresentados pela Blue and Rose Clothing. 

 

10.4.1 Taxa interna de retorno - TIR 

 

No presente perfil, a taxa interna de retorno é de 12,34% ao ano. Esta 

demonstra, assim, a atratividade do negócio. Em síntese, o projeto pode ser 

considerado viável. 

 

10.4.2 Ponto de Equilíbrio - PE 

 

O ponto de equilíbrio é estimado pelo nível de faturamento mínimo para que 

a empresa comece a gerar lucros, conforme demonstra o gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 10 – PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

 

Gráfico 10: Ponto de Equilíbrio – 2015 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 
 

Com o resultado apresentado no gráfico, temos um ponto de equilíbrio 

estimado quando a empresa atinge um faturamento mínimo de R$ 30.261,26 (ver 
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anexo 06). Mostra uma boa relação entre os custos fixos e as variáveis, o que permite 

a flexibilização do processo de produção e comercialização das camisas. 

 

10.4.3 Valor presente líquido - VPL 

 

O valor presente líquido da empresa foi calculado a partir de uma taxa 

mínima de atratividade de 1,5% ao ano, o perfil do VPL está calculado em R$ 

99.537,00, significando que os resultados obtidos remuneram o valor do 

investimento feito. 

 

10.4.4 Payback 

 

Este indicador apresenta a mesma função do tempo de recuperação do 

capital investido calculado da forma simples. Este indicador considera, em seu 

cálculo, o valor do dinheiro no tempo. Assim, de acordo com os dados apresentados, 

o tempo de recuperação do capital (descontado) da Blue and Rose Clothing é de 8 

meses, indicando o período de tempo que seria suficiente para a recuperação do 

capital investido. 
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11 CONCLUSÃO 

 

 

Este projeto e a elaboração do plano de negócio permitiram que vários 

conceitos estudados ao longo do curso de Gestão Comercial fossem de grande 

valia, pois os procedimentos como estudo de mercado, pesquisa de público-alvo, os 

4 P´s de Marketing, Marketing Digital e outros utilizados pudessem ser aplicados na 

prática. 

O principal objetivo deste projeto foi o planejamento de abertura e 

viabilidade de uma confecção de camisas masculinas e femininas em Curitiba, 

trazendo marca Blue and Rose Clothing como um diferencial competitivo. 

O empreendimento apresentou diversos pontos favoráveis, como a análise 

do mercado de confecção, que ilustra como a moda está sempre presente no 

cotidiano de todos e a necessidade de se vestir. Na pesquisa identificamos que 37% 

do público é jovem e está consumindo camisa social, com isso a empresa investe 

em um produto inovador e moderno. Na análise do ponto externo, a grande 

vantagem é o marketing pessoal, a busca do consumidor pela boa aparência, 

investindo em um guarda-roupa mais elegante e de qualidade. 

O plano de negócio apresentado será base para a implantação da 

confecção, no qual se identificou, por meio das pesquisas e estudos realizados, que 

as ações, estratégias de marketing e investimentos financeiros são fundamentais e 

necessários para a penetração da marca no mercado. Ele traz previsões e 

estimativas que direcionam o caminho a percorrer para o sucesso do negócio, mas 

não elimina os riscos presentes em qualquer investimento. Para empreender é 

preciso acreditar e assumir os riscos. 

Os indicadores financeiros mostraram que a abertura da Blue and Rose 

Clothing, em seu cenário estimado, é, sim, viável econômica e financeiramente. 

Significa que realizados os custos fixos e variáveis com a previsão de vendas 

projetadas no plano de negócio, ele será rentável. 

Deste modo, conclui-se que é viável investir neste empreendimento, não 

somente pelo cenário positivo financeiramente, mas principalmente porque a busca 

pela boa apresentação visual, pela moda, pelo valor agregado ao produto e uma 
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identidade forte de marca está cada dia mais em alta e presente na vida do 

consumidor atual. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 - QUESTIONÁRIO 

 

Pesquisa de opinião para elaborar Projeto Integrador I do curso Gestão Comercial 

 

1. Qual seu sexo? 

              (  ) Masculino 

              (  ) Feminino 

 
2. Qual sua faixa etária? 

              (  ) 18 a 20 anos, 

              (  ) 21 a 30 anos. 

              (  ) 31 a 40 anos, 

              (  ) mais de 40 anos. 

 

3. Você usa camisa em que situação?  

              (  ) trabalho, 

              (  ) lazer, 

              (  ) outros    

 

4. O que você busca nas camisas que compra? 

              (  ) qualidade, 

              (  ) preço, 

              (  ) marca, 

              (  ) estampa. 

 

5. Qual seu estilo de camisa? 

              (  ) camisa social, 

              (  ) camisa esporte, 

              (  ) camisa casual. 

 

6. Quando foi a última vez que você comprou uma camisa? 

              (  ) há um mês, 

              (  ) entre um mês e três meses,   

              (  ) entre três e seis meses, 

              (  ) mais de seis meses. 
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ANEXO 02 - MODELO DE CONTRATO SOCIAL 

 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE (Nome Empresarial da sociedade limitada) 

1. Fulano de Tal (nome civil completo), nacionalidade, estado civil, regime de bens (se 
casado), data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, tipo do documento de identidade, seu 
número, órgão expedidor e UF onde foi emitido, domicílio e residência (endereço completo: tipo e nome 
do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP) e 

2. Beltrano de Tal (qualificação idem acima) constituem uma sociedade limitada, mediante 
as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira -A sociedade adota o nome empresarial no _________ 
___________________ e tem sede e domicilio na (endereço completo: tipo e nome do 
logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP). 

                 Cláusula Segunda - A sociedade tem por objeto 
 

. 

Cláusula Terceira - A sociedade iniciará suas atividades em   /    /    e seu prazo de   duração 

é indeterminado. 

Cláusula Quarta -  O capital social é R$  ( reais) dividido em   
   quotas  de valor  nominal R$ 
 (  real), integralizadas, 
neste ato, em moeda corrente  do País, pelos sócios: 

 

 

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 

o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda. 

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá a  

  

 com todos  os  poderes  e  atribuições  necessários  à  administração  e  representação    da  sociedade, 

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 

ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) 

administrador(es) prestará(rão) contas justificadas de sua(s) administração(ões), procedendo à 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 

sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

                     NOME Nº DE 

QUOTAS 

VALOR R$ 

   

   

TOTAL   
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Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 

mensal, a título de "pro labore" para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições 

regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 

interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado 

com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 

se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Terceira - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que 

não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou  

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,  

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de   
 
 cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

para o  
exercício  e   o 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em     via(s). 
 
  , UF de 201   
 
(Local e data)   
 
 
 
 
 

 

Fulano de Tal 

 
 

 

 

Beltrano de Tal 
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ANEXO 03 – TABELA DO SIMPLES NACIONAL 

 

 

 
 

Tabela do Simples Nacional - Vigência a Partir de 01.01.2012 

Fonte: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/simples-nacional-anexoII.html (2015) 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/simples-nacional-anexoII.html
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ANEXO 04 – FLUXO DE CAIXA 

 

 

 
 

 



71 
 

 



72 
 

ANEXO 05 – PROJEÇÃO DE VENDA 
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ANEXO 05 – PONTO DE EQUILÍBRIO 
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ANEXO 6 – MODELO DE CANVAS 
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