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RESUMO 
 
 
Este trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo elaborar um Plano de 
Negócio para a marca LuZenSã, empresa de reforma e (ou) customização de roupas 
usadas e confecção de novas peças, com  reaproveitamento de retalhos de tecido 
que por algum motivo não são aproveitados pelas indústrias texteis, além de 
prestação do serviço de personal stylist na reconstrução de peças pessoais em 
desuso. Será enfocado o segmento Green Multwear, identificando os aspectos 
mercadológicos e operacionais, analisando os aspectos legais e determinando a 
viabilidade econômico-financeira do novo negócio. O modelo utilizado neste trabalho 
é descrito pelo autor Michael E.Gerber em seu livro ”Empreender Fazendo a 
Diferença”. O modelo foi adotado por ser compacto, claro e objetivo. Para a 
realização deste Plano de Negócio foi feito um estudo aprofundado, o Referencial 
Teórico, em que foram consultados diversos autores sobre assuntos relacionados 
com o tema, no qual foram abordados: Empreendedorismo, Plano de Negócio, 
Consumo Consciente e Moda. 

 
Palavras-chaves: Empreendedorismo, Plano de Negócio, Consumo Consciente, 
Moda   
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ABSTRACT 
 
 
This  course conclusion work have the main to prepare a business plan to the brand 
LuZenSã, customization and (or) reform company of used clothes and new pieces, 
with fabric reuse from outlet stores, beyond of service provision of personal stylist on 
rebuild of personal clothes unused. Will be focused the segment Green multiwear, 
identifing the market and operacional aspects, reviwing the legal aspects and 
determinating the viability economic-financial of the new business. The model used to 
this work id discribed by the author Michael E. Gerber on his book “Undertake 
Making Diference”. The model was adopted becouse is compact, bright na objective. 
To the realization of this business plan was made a deepen study, the Theoric 
Referencial, that been consulted  many authors about the  subjects relacioneted with 
the theme, where they were aborted: Entrepreneurship, business plan, consient 
consume and fashion. 
 
Key-words: Entrepreneurship, business plan, consient consume and fashion. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Pesquisa realizada pelo SEBRAE (Serviço de Apoio a Micro e Pequenas 

Empresas - 2002) indica que a taxa de mortalidade empresarial varia cerca de 30 e 

até 61% no primeiro ano de existência da empresa, de 40 a 68% no segundo ano e 

cerca de 50 a 73% no terceiro ano, além de constatar que 73% de micro, pequenas 

e médias empresas não cumprem sua finalidade maior, não sobrevivendo no 

mercado. 

 Ainda de acordo com dados do SEBRAE (2005), é expressiva a contribuição 

que as empresas de pequeno porte prestam ao gerarem oportunidades para o 

aproveitamento de uma grande parcela de força de trabalho e a geração de renda, 

que impulsiona a economia do país. Além do fato de que, devido à nova 

configuração do mercado mundial, há uma forte tendência em aumentar o número 

das EPP’s (Empresas de Pequeno Porte) nos próximos anos.  

O SEBRAE (2004) também relata que mais de 40% das causas da 

mortalidade das MPE’s brasileiras foram ocasionadas pela má administração ou falta 

de capital de giro. 

Segundo o IBGE, em 2003 existiam no Brasil cerca de 10,5 milhões de 

pequenos negócios. Como principal motivo para a abertura de novos negócios ou 

para a entrada neles, tanto empresários de firmas de sucesso, quanto entrevistados 

de empresas extintas apontaram a identificação de uma oportunidade de negócio 

como ponto determinante. (TACHIZAWA, 2002).  

 Mas, identificar uma oportunidade nem sempre é a chave para o sucesso de 

uma empresa. O SEBRAE acredita na possibilidade de erro de julgamento ou na 

formatação do negócio para o possível insucesso. 

A carga tributária e a recessão econômica também foram fatores citados por 

ambos os grupos como inibidores dos negócios.  

Observando estas informações, pode-se dizer que há boas oportunidades de 

negócio e pessoas com vontade de empreender. 

 Porém, possivelmente o que está faltando é planejamento, um importante 

instrumento para definir a missão de uma empresa, seus objetivos e também o que 

deve ser feito para alcançá-los, que provêm do Plano de Negócio.  

Neste contexto, ainda chama a atenção o surgimento da consciência 
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ecológica dos consumidores no ato da compra, em relação a todas as áreas de 

consumo, desde a alimentação, passando pelo vestuário, móveis até chegar  nas 

moradias e meios de locomoção.   

Segundo Bergamo (1998), citando as palavras de Roberto Chadad, 

Presidente da ABRAVEST (Associação Brasileira do Vestuário). Ele também diz 

que o sentido da moda deve ser buscado além das suas formas convencionais de 

apresentação, tais como desfiles e editoriais das revistas especializadas. Deve ser 

buscado na relação que tanto consumidores quanto criadores e formadores de 

opinião têm com o vestuário e com sua renovação constante. Para ele, o sentido da 

moda está em que a roupa significa algo, e esse significado, além de diferir em 

função do grupo pesquisado e de sua posição no interior da estrutura social, 

imprime e direciona diferentes condutas para esses diversos grupos sociais. 

 Portanto, para saber se realmente criar uma empresa de customização e 

reaproveitamento de roupas usadas e retalhos de tecidos, dentro do segmento 

Green Multwear é uma boa oportunidade de negócio, uma ferramenta apropriada é 

a elaboração de um Plano de Negócio para a empresa.  

 
1.1 Justificativa 

 

No atual cenário sócio-econômico brasileiro, as MPE’s apresentam destaque 

em várias fases, seja em sua participação nos processos produtivos, na geração de 

emprego e renda, ou ainda em sua representatividade junto ao total de empresas.  

Através de uma oportunidade observada pela pouca concorrência no Brasil 

de empresas especializadas em customização e reaproveitamento de roupas e 

tecidos, justifica-se a realização deste estudo. 

Segundo Dornelas (2002, p. 93) “O plano de negócios acaba sendo 

ferramenta extremamente útil quando utilizada pelo empreendedor. É a partir do 

plano que este pode definir alternativas de apresentação que julgue mais adequada 

para buscar o convencimento do público alvo”. 
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1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
Elaborar um Plano de Negócio para uma empresa de customização e 

reaproveitamento de roupas e retalhos de tecidos, dentro do segmento  Green 

Multwear. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar os aspectos mercadológicos; 

• Identificar os aspectos operacionais; 

• Analisar os aspectos legais; e 

• Avaliar a viabilidade econômico-financeira do novo negócio.   

 

1.3  Metodologia 
 

“Em seu sentido mais geral, o método é a ordem que se deve impor aos 

diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado 

desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto de processos que o 

espírito humano deve empregar na investigação e demonstração da verdade” 

(CERVO e BERVIAN, 1978, p.17). 

“A característica distintiva do método é a de ajudar a compreender, no sentido 

mais amplo, não os resultados da investigação científica, mas o próprio processo de 

investigação” (KAPLAN apud GRAWITZ, 1975, p. 18). 

 
Resumindo, a finalidade da atividade científica é a obtenção da verdade, por 
intermédio da comprovação de hipóteses, que, por sua vez, são pontes 
entre a observação da realidade e a teoria científica, que explica a 
realidade. O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais 
que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 
conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, 
detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. (MARCONI,  
LAKATOS, 1990, 46). 
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“Técnica é um conjunto de preceitos ou processos de que se serve a ciência ou 

arte; é a habilidade para usar esses preceitos ou normas, a parte prática”. 

(MARCONI, LAKATOS, 1990, p.57). 

 
1.3.1 Metodologia de Pesquisa 

 

Segundo Santos e Parra Filho (2000 pg. 64) a metodologia de pesquisa 

informa os meios empregados na coleta de dados para posteriormente apresentar 

estes na pesquisa. Ou seja, estabelece o procedimento do pesquisador para o 

levantamento das informações, que pode ser por meio de questionário, formulário, 

teste, pesquisa de mercado, entrevista, dados estatísticos, livros, jornais, revistas, 

entre outros.    

A realização de um projeto exige uma pesquisa profunda com relação ao 

tema proposto, ao público-alvo, ao segmento, ao conceito do projeto (marca), às 

tendências comportamentais da sociedade e tudo mais que seja necessário para 

sua execução. 

Portanto, a pesquisa é peça-chave para o sucesso seja em relação ao 

produto ou à uma empresa, e saber pesquisar é mais importante ainda. 

 
Quando se fala em pesquisa na universidade, muitas vezes esta atividade 
tem sido entendida como domínio de um conjunto de procedimentos, de 
técnicas, sob a denominação de metodologia; nesta perspectiva, a questão 
do método é reduzida a uma simples aplicação de técnicas, como, se em 
decorrência do rigor desta aplicação pudéssemos ter pesquisas “melhores” 
ou “piores”. Este entendimento deve ser superado. (PÁDUA, 1997, p. 30). 

 

Para um processo de pesquisa de Design de Moda, a pesquisa é mais 

voltada para resultados qualitativos, já que estes, segundo Pádua (1997), se 

preocupam com o significado dos fenômenos e processos sociais, levando em 

consideração as motivações, crenças, valores, representações sociais, que 

permeiam a rede de relações sociais. Porém, por o projeto apresentar-se de forma 

teórica, far-se-á uso de uma estrutura para a construção do plano baseada nas 

teorias da área da Administração e Marketing, especificamente nos conceitos 

relacionados ao Plano de Negócio. 
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1.3.1.1 Pesquisas e suas naturezas 

  
De acordo com Pádua (1997, p. 29) pesquisa é toda atividade voltada para a 

solução de problemas; como atividade de busca, indagação, investigação, inquirição 

da realidade, é a atividade que vai permitir, no âmbito da ciência, elaborar um 

conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que auxilie na compreensão 

desta realidade e oriente as ações, conforme pode ser observado a seguir e no 

capítulo 3 do Plano de Negócio, na etapa do Setor da empresa, dentro do Plano de 

Marketing. 

   
1.3.1.2 Pesquisa aplicada 

 
Segundo Parra Filho e Santos (1998 PG. 102) a pesquisa aplicada é feita a 

partir de objetivos mais imediatistas, pois o pesquisador tem pressa no retorno 

aplicado, os autores ainda afirmam que: “[...] tendo em vista a grande gama de 

interesse, principalmente econômico, a maioria das pesquisas visam a sua utilização 

prática. Valem-se essas pesquisas das contribuições das teorias e leis já existentes” 

(PARRA FILHO; SANTOS, 1998)  

Para a realização desta pesquisa foram realizadas visitas a inúmeros locais 

para se obter maior profundidade e segurança em relação a alguns dados 

apresentados no capítulo 3 do Plano de Negócio na etapa do Plano de Marketing no 

item Setor na página 90, este levantamento de dados foram buscados no SEBRAE 

de Florianópolis, em reuniões com especialistas do setor de marketing, finanças e 

contador, também buscou-se informações com a ACIF (Associação Comercial e 

Industrial de Florianópolis - 2008) filiada à Federação das Associações Comerciais e 

Industriais de Santa Catarina - FACISC, que por sua vez é associada à 

Confederação das Associações Comerciais do Brasil - CACB, que congrega 1.600 

associações comerciais em todo o país.  

Como há uma vasta gama de potenciais fornecedores (brechós, entidades 

filantrópicas, bazares e indústrias têxteis) para a empresa e far-se-á parcerias com 

alguns destes locais sentiu-se também a necessidades de visitá-los para certificar-se 

da seriedade de seus trabalhos, portanto visito-se a indústria Kenia, em São Paulo 

capital, a Sulfabril em Blumenau, e a Varusk e a Brus Malhas em Brusque, e por 

último pode-se citar as visitas realizados em brechós em Balneário Camboriú, 
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Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre São Paulo e Curitiba. 

 

1.3.1.3 Pesquisa Teórica ou documental 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (1990), esta é a denominada fonte primária 

de coleta de dados, já que está restrita a documentos, escritos ou não, provenientes 

dos próprios órgãos que realizaram as observações.  

Segundo Parra Filho e Santos (1998) a pesquisa teórica define-se como uma 

pesquisa que não tem por objetivo uma maior utilização prática dos resultados, mas 

sim o enriquecimento do conhecimento científico. O pesquisador pode ter como 

objetivo maior desenvolver novas teorias, criar novos modelos teóricos ou 

estabelecer novas hipóteses de trabalho nos vários campos do saber humano, quer 

por dedução, quer por indução, quer por analogia.   

Nesta pesquisa visito-se mais de 200 sites brasileiros e foram pesquisados 

inúmeros livros, revistas e artigos referentes aos assuntos abordados no referido 

projeto.   

 

1.3.1.4 Pesquisa de campo 

 

Segundo Santos e Parra Filho (1998) esta pesquisa tem como base observar 

os fatos tal como ocorrem. Torna-se necessário, sempre, uma pesquisa preliminar 

mediante a consulta de outros trabalhos ou publicações em geral sobre o assunto 

em questão, pois toda pesquisa científica tem como objetivo acrescentar algo ao que 

já conhece.  

Pesquisa de campo “é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura 

uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir 

novos fenômenos ou as relações entre eles”. (MARCONI; LAKATOS, 1990, p.75). 

Os autores ainda acrescentam que, a pesquisa de campo consiste na 

observação dos fatos e fenômenos enquanto ocorrem espontaneamente, na coleta 

de dados a eles referentes e no registro de observações relevantes, para analisá-

los. 
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Na pesquisa de campo foram realizadas visitas a várias lojas que abrangem o 

segmento Green Multwear em: Balneário Camboriú, Florianópolis, Curitiba, Porto 

Alegre, São Paulo e no litoral do Rio de Janeiro, coletando-se dados em relação ao 

estado do design, tendências, concorrentes e público alvo. 

 
1.3.1.5 Pesquisa de Observação  

 

A pesquisa de observação foi de grande importância para o presente projeto. 

Primeiramente foi definido o trabalho a ser efetuado, portanto observou-se os grupos 

sociais objeto de pesquisa, logo foram destacados os elementos mais significativos e 

necessários para uma melhor compreensão, obtendo-se o máximo de informações 

sobre esses elementos envolvidos no fato social objeto do estudo, como idade, 

sexo, função social e vínculos existentes entre estes, além de uma atenta 

observação no ambiente no qual os fatos sociais acontecem, isso porque segundo 

Parra Filho e Santos (1998) o ambiente pode ser fator determinante do tipo de 

comportamento dos indivíduos.  

Por último foi observado o que ocorre entre os elementos que fazem parte 

destes grupos sociais, tais como: o que fazem com quem compartilham, como se 

comportam em relação à sociedade como um todo.  

 De acordo com Parra Filho e Santos (1998) para que uma observação seja 

considerada científica, deve preencher determinadas condições, como: ter um objeto 

perfeitamente definido, ser planejada e registrada sistematicamente. Estas 

observações devem ser comprovadas quanto a sua validez e confiabilidade e estão 

aparentes no Plano de Negócio desenvolvido para o presente projeto. 

Marconi e Lakatos (1990) afirmam que a observação utiliza-se dos sentidos 

na obtenção de aspectos da realidade. Os fenômenos são examinados e constitui 

uma técnica fundamental da Antropologia, muito relevante para a realização deste 

trabalho. Ela também ajuda o investigador a identificar e a obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência. Serão utilizadas as 

observações (MARCONI, LAKATOS, 1990, p.80): 

 

• Sistemática: “o observador sabe o que procura e o que carece de importância 

em determinada situação”. 
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• Assistemática: “consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem que o 

pesquisador utilize meios técnicos especiais”. 

 

A pesquisa de observação assistemática também pode ser denominada como 

“o conhecimento obtido através de uma experiência casual.” (RUDIO, 1979, p.35). 

Esta pesquisa foi realizada em festas, em universidades (UDESC,UFSC e 

UNIVALI), festivais eletrônicos, praias do litoral de Santa Catarina, São Paulo e Rio 

de Janeiro e em eventos culturais de moda de ioga e de esportes radicais como por 

exemplo: campeonatos de surf.    

 
1.3.1.6 Área de Abrangência 

 

As áreas estudadas são referentes à administração, com ênfase em 

marketing, empreendedorismo, design, moda e gestão de negócios possibilitando 

atingir os interesses do projeto para a inserção no mercado. E como já foi citado 

antes as principais áreas de abrangência das pesquisas deste projeto em relação a 

localidades foram em regiões que dependem do turismo esportivo, ecológico e 

alternativo e daquelas onde a movimentação cultural é mais intensa onde está 

localizados a maior parte público alvo. 

   

1.3.1.7 Estudo de caso 

 
Segundo Gil (1999) estudo de caso é um conjunto de dados que descrevem 

uma fase ou a totalidade do processo social de uma unidade, em suas várias 

relações internas e nas suas fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, 

uma família, um profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação. 

Tratando com total autonomia e segurança os problemas que surgem no decorrer do 

processo de modo a levantar todas as hipóteses possíveis para suas devidas 

soluções. 

Abordando tranquilamente o principal foco proposto pelo projeto, com clareza 

e objetividade. Os estudos realizados foram em relação ao Plano de Marketing (as 

principais estratégias de venda, divulgação e distribuição), Plano Operacional e 

organizacional (estratégias de como serão divididas as funções, cargos e os setores 
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de cada parte da empresa), além do plano financeiro (estratégias para a viabilidade 

do negócio).  

 
1.3.2 Metodologia de projeto 

 
Foi utilizada como parâmetro criativo a proposta metodológica de Löback 

(1989), que diz que todo processo de projeto é tanto um processo criativo como um 

processo de solução de problemas. 

 
 1.3.2.1 Ferramentas de Projeto 

 

Para o presente projeto foram utilizadas as ferramentas de análise SWOT, 

Painéis Semânticos, Cronograma e o Briffieng como forma de facilitar a execução e 

definição do projeto, bem como diminuir a margem de erro do mesmo. 

 
1.3.2.2 Análise SWOT 

 
Conforme Baxter (2003), a análise SWOT compreende as forças e fraquezas 

determinadas, relacionando quase sempre aos fatores internos. Oportunidades e 

ameaças são antecipações do futuro e quase sempre se relacionam aos fatores 

externos ao ambiente de negócios. 

As oportunidades devem ser aproveitadas, usando as forças e reforçando as 

fraquezas, sem se descuidar das ameaças para evitar surpresas desagradáveis. 

Para este projeto a análise SWOT foi utilizado como forma de análise das 

melhores alternativas, avaliando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de 

cada uma a fim de se chegar a um resultado satisfatório condizente com o que o 

mercado e o público necessitam. Como pode ser observado no capítulo 3 do Plano 

de Negócio na etapa específica da análise SWOT na página 101. 
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Figura 01: Mapa esquemático exemplificando a análise Swot. 
 

Fonte: < http://www.intelimap.com.br/exemplos_e_utilizacao/mapas_mentais/modelo_para_anulise_ 
swot/116/97.html> 

 
1.3.2.3 O cronograma  

 

Segundo Bastos e Vicente (1998) o cronograma é utilizado como uma 

ferramenta para auxiliar na organização das etapas do projeto, para serem 

cumpridas dentro das datas e dos prazos estabelecidos, para não atrapalhar o 

andamento dado mesmo evitando acúmulo de trabalho de última hora.  

O cronograma apresentado abaixo foi desenvolvido de acordo com as datas 

estabelecidas pela universidade.  
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Quadro 01: Cronograma 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

1.3.2.4 Brieffing 

 
Segundo Simões (2000) brieffing significa a passagem de informações de 

uma pessoa ou empresa para outra. Este processo ocorre quando se necessita que 

as informações sejam passadas para outros estágios, possibilitando o andamento do 

trabalho.   

Neste projeto o brieffing poderá ser observado no apêndice do trabalho como 

forma de apresentação da empresa para ser apresentados a possíveis cliente, 

fornecedores, agência de publicidade e para possíveis parcerias com projetos que 

visão a sustentabilidade.   
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1.3.2.5 Painéis Semânticos 

 

Os painéis semânticos facilitam a visualização do tema, do público, estado do 

design e do conceito do produto e (ou) empresa, a partir de imagens, dando suporte 

no momento da geração de alternativas e estratégias tanto da empresa como do 

produto, mantendo o designer focado nos objetivos do projeto. 

O painel semântico do segmento e do estado de Design encontram-se no 

capitulo 3 referente ao Plano de Negócio, nas página 93 e 95, na etapa da Análise 

de Mercado no item Segmento Green Multwear, o painel de conceito pode ser 

analisado no capítulo 3 na página 92, da etapa da Análise de Mercado no item 

conceito e o painel de Público Alvo, encontra-se também no capítulo 3 referente ao 

Plano de Negócio no tópico cliente, na página 98. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

A fundamentação teórica do presente trabalho de conclusão de curso 

procurará abordar as definições baseadas em autores renomados sobre o tema em 

estudo, para que este tenha uma maior confiabilidade. As definições expostas tratam 

dos seguintes tópicos: Empreendedorismo, Perfil da MPE’s, Plano de Negócio, 

Consumo Consciente e o Universo da Moda. 

 

2.1 Empreendedorismo 
 

O termo empreendedorismo significa para Dolabela (2006, p.26), “uma 

tradução livre que se faz da palavra entrepreneurship, que contém as idéias de 

iniciativa e inovação.” É um termo que implica uma forma de ser, uma concepção do 

mundo, para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas 

origens, seu sistema de atividades, seu universo de tradução. Para ele, 

empreendedorismo vem de ações inusitadas, saber ousar e ter iniciativa para tal 

ação. O autor ainda diz que é uma revelação da liberdade humana, é um fenômeno 

social, não apenas econômico.  O fundamento do empreendedorismo é a cidadania. 

O empreendedor, antes de tudo, tem que ser bom cidadão. 

 Segundo Chiavenato (2005, p.19), “em primeiro lugar, o empreendedorismo 

envolve o processo de criação de algo novo, que tenha valor e seja valorizado pelo 

mercado”. Na mesma linha, Hirsrich e Peters (2004) definem empreendedorismo 

como um processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e o esforço 

necessários, assumindo riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e 

recebendo as conseqüentes recompensas da satisfação e independência econômica 

e pessoal. Desse modo, ocorre um crescimento no estudo do tema 

empreendedorismo, principalmente, por pessoas cansadas dos tradicionais 

empregos, cada vez mais escassos; então, os indivíduos sentem a necessidade de 

encontrar e desenvolver novas carreiras para se manterem ativamente econômicos. 

(GOMES, 2004). 

  Uma visão atual defendida por Almeida, Lenzi e Rodrigues (2003) é a de que 

o desenvolvimento do novo empreendimento se resume a um raciocínio bastante 

simples: os seres humanos são dotados de uma necessidade de criar, de trazer luz 
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a algo que jamais existiu ou que nunca funcionou muito bem. Em outras palavras, 

seres humanos foram feitos para enfrentar desafios. 

O papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico envolve mais 

do que apenas o aumento da produção de renda per capta; envolve iniciar e 

construir mudanças na estrutura do negócio e da sociedade (HIRDRICH e PETERS, 

2004). 

No atual estágio político-econômico-social da humanidade, os governos e as 

instituições multilaterais governamentais já não têm a mesma força para levar 

adiante uma revolução cultural que busque o caminho de um patamar de re-

equilíbrio harmonioso entre população (pessoas), planeta (meio ambiente e recursos 

naturais) e negócios. O conceito de responsabilidade social corporativa é a nova 

direção para a qual estão se voltando as principais empresas em seus setores, 

buscando liderar essa fase de conscientização, atentas também que estão para o 

fato de que os consumidores darão preferência às empresas responsáveis 

(SUSTENTAX, 2008). 

Várias empresas estão lucrando muito com isso, dizendo-se (e de fato devem 

estar) realmente preocupadas com o aquecimento global e com o efeito estufa. Um 

levantamento recente feito no EUA traz a seguinte informação: cerca de 35 milhões 

de norte-americanos compram regularmente produtos comercializados como 

ecológicos, movimentando cerca de 500 bilhões de dólares. (SIGNORINI, 2007). 

De acordo com reportagem de Carvalho (2008), no Brasil e no mundo, ano 

após ano, políticas e práticas responsáveis ganham espaço dentro de corporações 

de todos os tipos e tamanhos, que apostam no uso responsável de consumíveis, 

como é o caso dos cartuchos remanufaturados para impressoras. Trata-se de um 

setor em ascensão no Brasil, que já conta com quase 10 mil empresas de diferentes 

portes e que geram cerca de 100 mil empregos diretos. 

 

2.1.1 Características do Empreendedor    

  
Para Dolabela (2006, p.25) “O empreendedor é alguém que sonha e busca 

transformar seu sonho em realidade, é um ser social, produto do meio em que vive.” 

Para ele, o empreendedor tem sua natureza em seu meio; se está rodeado de 

empreendedores, há grande chance de ser um destes também, basta ter seu sonho.   

Dornelas (2001) apresenta, ainda, como característica do empreendedor, 
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saber planejar suas ações e delinear as estratégias da empresa a ser criada ou em 

crescimento. Uma visão diferente é apresentada por Gerber (2004, p.49), que 

afirma: “o empreendedor não começa com uma figura de empresa a ser criada, mas 

do cliente para o qual a empresa é criada; fica claro que sem a figura desse cliente, 

nenhuma empresa pode ser feita”. 

Por sua vez, Degen (1989, p.10) coloca: “ser empreendedor significa ter, 

acima de tudo, a necessidade de personalidade e comportamento que nem sempre 

é fácil de encontrar”. 

Convém enfatizar que empreendedor é uma pessoa capaz de identificar com 

facilidade novas oportunidades de produtos e serviços (LEZANA e TONELLI, 1998). 

A capacidade de identificar novas oportunidades também é uma característica do 

empreendedor citada por Chiavenato (2005). 

É importante ressaltar que, para Cunha e Ferla (1997, p.25) “o empreendedor 

não se perde no emaranhado de oportunidades. Ele tem senso apurado de 

prioridade e concentra-se naquilo que é relativamente importante”. 

Dornelas (2001) acredita que o empreendedor de sucesso é um pouco 

diferente; o empreendedor de sucesso possui características extras, além dos 

atributos do administrador, e alguns atributos pessoais que, somados a 

características sociológicas e ambientais, permitem o nascimento de uma nova 

empresa. Por essa mesma linha de raciocínio, Gerber (2004) ainda ressalta que o 

empreendedor é uma personalidade criativa, sempre lidando melhor com o 

desconhecido, estimulando o futuro, criando as probabilidades dentre as 

possibilidades, transformando o caos em harmonia.  

O empreendedor de sucesso é aquele que não se cansa de observar 

oportunidades, seja no translado de casa para o trabalho, seja em outros 

estabelecimentos comerciais, nos meios de comunicação ou até mesmo em suas 

férias (DEGEN, 1989).  

Hirsrich e Peters (2004, p.55), concluem afirmando que “os empreendedores 

geralmente não preparam um plano de negócio com antecedência e não têm 

recursos disponíveis para fazer um bom trabalho”. Desta forma, cabe descrever a 

importância desta ferramenta - o Plano de Negócio. 
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2.1.2 Perfil das MPE’s 

    

As MPE’s são caracterizadas, segundo Leone (1998), por três especificações: 

organizacional, decisória e individual. 

No que se refere às especificações organizacionais, as MPE’s possuem uma 

gestão centralizada, com estrutura organizacional simples, devido ao alto custo. 

Outra característica identificada é a ausência de planejamento formal, devido à fraca 

especialização e maturidade organizacional, com sistema de informações muito 

simples e pouco formalizado. As características decisórias de uma MPE podem ser 

denominadas de decisões intuitivas, com horizonte temporal de curto prazo, 

inexistência de dados quantitativos e alto grau de autonomia decisória. 

Geralmente, o surgimento de uma empresa é originado através de um 

empreendedor, que exerce papel principal na organização, criando um ambiente 

com seu próprio estilo. Leone (1998) descreve suas especificidades individuais 

como: poder absoluto do dirigente, identidade entre pessoa física e jurídica, 

dependência de determinados empregados e associação permanente entre os 

patrimônios da empresa e do proprietário. 

O que caracteriza as MPE’s são os recursos limitados. Para Previdelli e 

Meurer (2001), grande parte das MPE’s tem pouco recurso financeiro durante os 

primeiros anos de operação e são vulneráveis a mudanças repentinas. 

As MPE’s merecem especial atenção pelo seu desempenho e importância no 

papel sócio-econômico, tendo em vista a geração de emprego e renda, a criação de 

novos postos de trabalho, a arrecadação de impostos, etc. De acordo com Dain 

(2004) em artigo publicado na revista SEBRAE de mesmo ano, as MPE's 

correspondem a aproximadamente 12% das exportações brasileiras e absorvem 

cerca de 60% dos empregos gerados, representando aproximadamente 60 milhões 

de pessoas ocupadas.  

O cenário socioeconômico das MPE’s no período entre 1995 e 2000 

apresentaram números significativos, na geração de 96 % de novos empregos, 

contribuindo com 43% da renda total das empresas brasileiras. 

O SEBRAE (2005) publicou em seu Boletim Estatístico do primeiro semestre, 

que as MPE’s representaram, no ano de 2002, 99,2% do número total das empresas 

formais no país, responsáveis por mais de 57% dos empregos totais gerados no 

mesmo ano e por 26% da massa salarial. 
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Gerber (2004) divide a empresa em três fases de crescimento: infância, 

adolescência e maturidade.  Entender cada fase e o que acontece na mente do 

proprietário do negócio durante cada uma delas é primordial para que se descubra 

porque a maioria dos pequenos negócios não tem sucesso e assegure que o seu 

tenha. O autor chama isso de perspectiva empreendedora. 

No início (fase da infância da empresa), a liberdade do dono recém 

descoberta é intoxicante, nada que seu negócio demande é exagerado; como 

técnico, dono, está acostumado a “cumprir suas obrigações”. Assim as horas 

dedicadas ao negócio durante a infância não são gastas com raiva, mas de forma 

otimista. Há trabalho a ser feito e este é seu único objetivo. “Além disso, o 

empresário pensa: estou trabalhando para mim mesmo.” (GERBER, 2004, p. 23). 

Gerber (2004, p. 24) também ressalta que: 

 
Então o proprietário trabalha dez, doze, quatorze horas por dia, sete dias 
por semana; mesmo que esteja em casa, ele está no trabalho. Todos os 
seus pensamentos, todos os seus sentimentos giram em torno de seu 
negócio. Não consegue tirá-lo da cabeça; o dono está consumido por ele, 
totalmente comprometido a fazer o que for necessário para mantê-lo vivo. 

 

O autor afirma que é fácil reconhecer um negócio na infância: o proprietário e 

o negócio são uma coisa só. Durante a infância de uma empresa, o dono é um 

“malabarista-mestre”, “mantendo todas as bolas no ar”. Neste momento, este não 

está fazendo somente o trabalho que sabe fazer, mas também o trabalho que não 

sabe, não está somente produzindo, mas também comprando, vendendo e 

enviando.  

Dornelas (2005) concorda com Gerber ao afirmar que as MPE’s geralmente 

começam com os donos fazendo a maior parte do trabalho, durante várias horas por 

dia, todos os dias da semana, sem hora para terminar. 

Porém No decorrer do tempo, essa realidade muda; sutilmente, a princípio, 

mas pouco a pouco isso fica claro. O empresário já não dá conta do trabalho. Os 

clientes são cruéis, pois querem ele; eles precisam do dono porque este os 

acostumou assim. E é neste momento que o autor acredita que o inevitável 

acontece: o “malabarista mestre” começa a deixar algumas bolas caírem , não 

importando quanto o empresário tente, é impossível pegar todas. Desta forma, o 

produto e a empresa começam a mostrar o desgaste (GERBER, 2004). 

Segundo Gerber (2004) a adolescência começa no momento da vida da 
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empresa, no qual o proprietário decide contratar ajuda precipitado por uma crise no 

estágio da infância. O autor diz que não há como estipular quando isso vai 

acontecer, mas isso sempre acontece se o empreendedor não tem uma visão bem 

clara da perspectiva empreendedora. 

Cada empresa que sobrevive precisa entrar na fase da adolescência, porque 

cada dono de pequena empresa sobrevivente precisa de ajuda. E logo o proprietário 

procura por alguém com experiência no ramo; que saiba como fazer o trabalho 

técnico que não está sendo feito, o trabalho que o proprietário não gosta de fazer ou 

não é tão bom para esta função. O proprietário orientado para a venda sai à procura 

de uma pessoa de produção; o proprietário orientado para produção procura uma 

pessoa de vendas; e quase todo mundo necessita de alguém para cuidar da 

contabilidade. GERBER (2004). 

 
Então, neste momento, mais uma pessoa sabe a verdadeira história sobre o 
dono e sua empresa. A partir daqui, começam a surgir muitas e muitas 
reclamações, que antes não existiam quando era o proprietário que 
executava todas as funções. Claro, ninguém está disposto a trabalhar tão 
duro quanto o proprietário; ninguém possui seu discernimento, sua 
habilidade, seu desejo ou seu interesse. Além do fato de que esta segunda 
pessoa pode não ser adequada para a função que lhe foi designada.  Mais 
um caos está armado!  (GERBER, 2004, p. 30). 

 

Continuando esta linha de raciocínio, Gerber (2004) afirma que, por fim, 

chega a fase de maturidade, terceira fase do crescimento de uma empresa. Ele diz 

que a empresa madura é aquela que sabe o que teve de fazer para estar onde está 

e o que deve fazer para chegar onde quer; porém o autor enfatiza que a maturidade 

não é um resultado inevitável das duas primeiras fases e não é um produto final de 

um processo seqüencial, começando pela infância e passando pela adolescência. 

Gerber (2004) cita empresas como o Mc Donald’s, a Federal Express e a 

Disney como empresas maduras. E ainda afirma que estas não se tornaram 

maduras: elas já começaram desta maneira. Pois o autor acredita que as pessoas 

que as iniciaram tinham uma perspectiva totalmente diferente sobre o que é uma 

empresa e porque ela funciona.  

A pessoa que abre sua empresa como uma empresa madura deve também 

passar pela infância e adolescência, porém, vivenciando esses estágios de uma 

maneira diferente. É a perspectiva empreendedora que faz a diferença. Assim, os 

três passos para se chegar a tal perspectiva são claros: ter uma visão bastante clara 
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de como a empresa vai ser quando estiver pronta (como um sonho, a sua visão); 

depois que formar esta imagem, indagar-se como ela irá agir e imaginar como ela 

agirá quando estiver finalmente pronta e; agir desta forma desde o início, caso 

contrário nunca se chegará lá (GERBER, 2004). 

Na visão de Dornelas (2005) esses passos também são importantes, pois ele 

concorda com Gerber (2004), afirmando que no momento que se abre uma 

empresa, alguns aspectos devem estar claros para o dono do negócio, como por 

exemplo, em que negócio o empreendedor está, o que vende, e qual seu mercado 

alvo. 

Segundo Tachizawa (2002) o modelo da perspectiva empreendedora é 

sistêmico e metodológico, separando as variáveis estruturas que são comuns a 

todas as MPE’s como: estratégias genéricas + estratégias específicas = estratégias 

próprias. Para o autor todas também precisam estar bem claras desde o inicio.  

Em outras palavras, Gerber (2004) diz que para uma empresa se tornar uma 

grande empresa, de acordo com a perspectiva empreendedora do dono, esta tem 

que agir como tal, muito antes de se tornar “tudo isso”, e o empreendedor tem a 

missão de ir tentando moldar a empresa de acordo com aquele modelo que foi 

idealizado pela sua visão, e a cada dia tentar moldar a empresa de acordo com este 

modelo. Precisa dedicar-se todo dia ao desenvolvimento do negócio e, não, a fazer 

negócio, sendo a empresa o que mais importa: como ela é, como ela age, como faz 

o que tem como propósito fazer, tendo literalmente uma paixão pela empresa. Isto é 

o que a maioria das pessoas não tem quando abrem uma empresa, pois estas têm 

um modelo de trabalho, uma perspectiva de técnico, e não uma perspectiva 

empreendedora, de uma empresa que funciona.  

Resumindo, Gerber (2004) afirma que para esse modelo funcionar, ele deve 

ser equilibrado e inclusivo, para o empreendedor, o administrador e o técnico 

encontrarem seu lugar dentro dele e, assim, todos eles encontrarem o trabalho certo 

a fazer. 

 

2.1.3 Causas de mortalidade das MPE’s 

 
Os micro e pequenos empresários, conscientes da crise que estão vivendo, 

vêm buscando informações referentes às causas da falência das MPE's. Entretanto, 

a cada dia mais empresas fecham e mais empregos se extinguem, resultando numa 
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freqüente substituição das MPE's, que segundo Richers (2000, p. 269), “é 

alimentada por um fenômeno social marcante da cultura brasileira: a vontade, de 

muita gente, de possuir o seu próprio negócio, mesmo que tenha poucas condições 

de financiá-lo.” Ou seja, muitas empresas fecham, mas logo são substituídas por 

outros empreendedores, o que acarreta o aumento do risco de falência das MPE´s. 

Dados do SEBRAE (2001) informam que de 70% das MPE’s que iniciam suas 

atividades, 70% delas não completam o segundo ano de atividade. Por ser o 

segmento que mais gera emprego e renda para a economia do país, muitos estudos 

têm sido realizados em todos os estados e regiões. Estatísticas confirmam essa 

contradição. E esta é uma questão de interesse global, preocupação freqüente de 

muitos empresários que têm a finalidade de encontrar saídas da decadência.  

Segundo Pereira e Faria (2003), a expectativa de vida média das empresas 

brasileiras é de 8,7 anos e o que explica essa estatística é a alta taxa de mortalidade 

das pequenas empresas, cuja existência efêmera é causada por várias razões. 

Devido ao alto índice de desemprego, as pessoas procuram ter seu próprio 

negócio a partir do apoio de programas de geração de emprego. Esse fato acarreta 

grande número de constituição de empresas de pequeno porte, arriscando-se ao 

fechamento diante das más condições da economia e do despreparo do proprietário. 

Segundo Gerber (2004) a principal origem das causas da falência da maiorias 

das empresas é o que ele chama de pressuposto fatal: “se você entende do serviço 

técnico de uma empresa, você entende dos negócios que envolvem esse serviço 

técnico”.  O motivo porque esse pressuposto é fatal é que isso simplesmente não é 

verdade.  

O mesmo autor diz que isso acontece geralmente na fase de infância de uma 

empresa, onde cada indivíduo que abre um negócio é, na verdade, três pessoas em 

uma: o empreendedor, o administrador e o técnico. Porém o problema é 

caracterizado pelo fato de que, enquanto cada uma dessas personalidades quer ser 

o chefe, nenhuma delas quer ter um chefe; então, elas abrem uma empresa juntas, 

visando livrar-se do chefe.  

Portanto, dentro de uma empresa cada pessoa precisa saber especificamente 

qual é seu papel dentro da organização, suas funções bem definidas e suas metas. 

Mesmo quando estivermos falando de uma MPE, onde não exista nenhum 

funcionário além de você mesmo; as três personalidades têm que estar em harmonia 

e equilíbrio, não podendo simplesmente executar o papel do técnico, ignorando o do 
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empreendedor e ou do administrador e assim sucessivamente. 

Outra causa muito comum para a falência de uma MPE segundo Gerber 

(2004) é quando a empresa entra na fase da adolescência e o empresário percebe a 

necessidade de contratar um funcionário.  

O autor acredita que muitos empresários acabam “matando” seus próprios 

negócios. Seja por falta de tempo, ou por terem outras coisas a tratar que estes 

julgam mais importantes, os donos acabam deixando o funcionário assumir muitas 

tarefas, ou melhor, acabam deixando esta segunda pessoa, mesmo sendo de 

confiança e muito responsável, decidir sobre muitas funções, como questões 

financeiras, clientes, fornecedores, produção, estocagem, vendas etc. 

Nesse ponto, seu desespero se transforma em esperança: ele espera que seu 

funcionário lide com o problema para que ele não tenha mais com que se preocupar. 

Mas o funcionário tem suas próprias necessidades; este é um técnico também.  Ele 

precisa de mais informações que um técnico pode lhe dar: ele precisa saber por que 

e o que está fazendo, precisa saber do resultado pelo qual está responsável e os 

padrões pelos quais seu trabalho está sendo avaliado; também precisa saber para 

onde os negócios estão indo e onde suas responsabilidades se encaixam em todas 

as estratégias. (GERBER 2004).         

De uma maneira mais prática é neste momento que Gerber (2004, p. 35) 

acredita ser a hora crucial da empresa. Segundo o autor, três direções podem ser 

tomadas: pode-se retornar à infância; pode-se levar à falência, ou pode-se tentar 

agarrar o processo com todas as forças. Em todos os casos são raríssimas as 

exceções que deram certo.  

Cabe enfatizar que a verdadeira questão não é saber quanto um negócio 

pode ser pequeno, mas quanto pode ser grande. Saber até que ponto a empresa 

pode crescer naturalmente. Porque não importa o tamanho da empresa, qualquer 

limitação que se coloque em seu crescimento é artificial, modelado pelas limitações 

do ser humano, sua falta de habilidade, conhecimento, experiência. (GERBER, 

2004). E o papel do dono é se preparar e a sua empresa para crescer, reciclar-se de 

modo que sua base e estrutura possam suportar o peso extra. E por mais 

assustadora que essa responsabilidade possa parecer, o dono não tem outra 

escolha: se for para o negócio ter sucesso, a saída é essa. Está em suas mãos 

decidir o ritmo do crescimento de sua empresa, entendendo os processos principais 

que precisam ser executados, os objetivos a serem alcançados, a posição-chave 
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que ele almeja para sua empresa no mercado (GERBER, 2004). E para isso se faz 

um Plano de Negócio. 

Segundo pesquisas, o SEBRAE (2004) relata que 42% das empresas 

respondem que o capital de giro e as altas taxas tributárias são as dificuldades 

principais na administração do negócio e as principais razões para o seu 

fechamento. Em controvérsia, os autores Tachizawa (2002) e Longenecker, Morre e 

Petty, (1997) concordam entre si, ao afirmar que a grande dificuldade na 

administração do negócio ou a causa de fracassos das pequenas empresas deve-

se, à falta de experiência gerencial, à falta de conhecimento do ramo do negócio que 

se pretende atuar e por último à falta de planejamento estratégico.  A carência 

destes instrumentos, que se deve priorizar para o sucesso do investimento, são 

fatores decisivos para tal frustração.  

Partindo destas observações, Tachizawa (2002) acredita que o grande 

desafio para a sobrevivência das MPE’S está no diferencial da empresa, na 

qualidade oferecida e no preço compatível com o mercado.   

Em síntese, destaca-se o problema do controle de gestão que busque o 

comprometimento organizacional. Conhecendo-se essa problemática de gestão 

interna, bem como a pressão externa exercida por clientes exigentes e por uma 

economia incerta e global, torna-se imprescindível e urgente que esforços sejam 

empenhados em desenvolver ferramentas de gestão adaptadas à realidade da MPE, 

que auxiliem na administração de seus sistemas produtivos e da empresa como um 

todo. As MPE’s precisam de técnicas adequadas às suas disponibilidades de 

recursos financeiros e de pessoal. VIEIRA (1996). 

 
2.2 Plano de negócio 

 
O termo Plano de Negócio segundo Gerber (2004, p.43) tem origem em uma 

necessidade real de qualquer empreendedor com sua empresa.  Ele diz: 

 
Mesmo quando o empreendedor estiver seguindo sua intuição a solução 
para o sucesso de sua idéia é planejar, prever e articular o que você vê no 
futuro, tanto para você quanto para seus funcionários. Por que se você não 
desenvolver isso, ou seja,  pôr tudo no papel, claramente, para que outras 
pessoas possam entender, você não estará fazendo sua função de 
proprietário de forma real. 
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A definição de Plano de Negócio para Dornelas (2001, p. 96) é de um 

documento usado para descrever um empreendimento e o modelo de negócio que 

sustenta a empresa. Hirsrich e Peters (2004, p.210) vão além e informam que neste 

documento estão descritos todos os elementos externos e internos relevantes, 

envolvidos no início de um novo empreendimento.   

Venturi (2003, p. 45) argumenta que o: 

 
Plano de negócio é uma descrição, mais detalhada possível, de como o 
negócio vai ser e como irá funcionar. Permite que o empresário forme uma 
idéia do negócio, antecipe o que se pode esperar dele. Da mesma forma 
possibilita uma avaliação cuidadosa dos investimentos requeridos pelo novo 
negócio evitando que o empresário venha a ter surpresas desagradáveis no 
trajeto de implementação.  

  

 De uma maneira mais prática, Degen (1989) sustenta que o plano de negócio 

pode servir como oportunidade do empreendedor desenvolver experiências para 

que, em seu futuro empreendimento, evite facetas que o levem ao fracasso. Neste 

mesmo sentido, Guilhon (1998) coloca como função do Plano de Negócio a troca da 

fé pela lógica, sempre fundamentada com os números e que o início de um negócio 

baseado em um plano ajuda muito. 

 De acordo com Pavani, Deutscher e Lópes, (2002, p.14), “a estrutura do 

Plano de Negócio é desenvolvida em resumo executivo, visão e missão da empresa, 

descrição geral da empresa, análise estratégica, plano de marketing e plano 

financeiro.” Estes autores definem o layout do Plano de Negócio de acordo com os 

tópicos importantes para o mesmo.    

 Além disso, Longenecker, Moore e Petty (1997) tratam o Plano de Negócio 

como um preparo, em que é permitido analisar as propostas e auxiliar futuros 

empreendedores a evitarem trajetórias decadentes que levam do entusiasmo à 

desilusão e ao fracasso.  

 Convém enfatizar que, segundo Chiavenato (2005, p. 128), “o Plano de 

Negócio não elimina os possíveis erros, mas ajuda a enfrentá-los e a direcionar 

melhor os seus recursos”.  

 Uma visão mais estratégica do Plano de Negócio é descrita por Olivo (2003), 

como um instrumento que permite tanto o estabelecimento de uma visão 

empresarial, o posicionamento dos empresários frente à visão e aos objetivos da 

empresa, quanto à definição e ao desdobramento da estratégia em planos de ação. 
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Cabe evidenciar que não há um formato padrão usado de modelo geral, 

havendo muitas semelhanças entre as estruturas gerais propostas para plano de 

negócio.  

     

Quadro 02: Benefícios do Plano de Negócios 

• Antecipa dificuldades que antes só seriam vistas na “prática”;  

• Diminui riscos e aumenta as possibilidades de sucesso; 

• Permite maior conhecimento do negócio;  

• Reúne e ordena as idéias e providências sobre o mesmo; 

• Permite várias simulações sem prejuízos financeiros; 

• Demonstra organização, perseverança e seriedade no negócio;  

• Atrai possíveis sócios, fornecedores e parcerias; 

• Ajuda na negociação de recursos financeiros. 
Fonte: SEBRAE material do participante do curso ”Conhecendo seu Negócio”. 

 

2.2.1 Estrutura do Plano de Negócio 

 
 Para um melhor entendimento, Dornelas (2001) conclui que não existe uma 

estrutura rígida e específica para se escrever um plano de negócio, pois cada 

negócio tem particularidades e semelhanças, sendo impossível definir um modelo 

padrão de plano de negócio que seja universal e aplicado a qualquer negócio. 

Segundo Malheiros (1997), a apresentação de um plano de negócio deve ser 

composta de sete partes básicas, envolvendo capa, sumário, índice, descrição do 

negócio, análise financeira, análise de risco e documentos anexos. Degen (1989) 

também cita os mesmos setes tópicos propostos por Malheiros.  

Em concepção similar, Chiavenato (2005) cita os seguintes tópicos a serem 

esclarecidos em um plano de negócios: sumário executivo, uma análise completa e 

detalhada do setor, características do negócio, simulação financeira, plano 

estratégico, plano operacional e apêndices. Aliás, Longenecker, Moore e Petty 

(1997) incluem o plano jurídico na apresentação do plano de negócio. 

Em perspectiva um pouco diferente, Guilhon (1998) apresenta os seguintes 

passos para elaboração do plano de negócio: capa, introdução, descrição do 

negócio, descrição dos produtos ou serviços, clientes, concorrência, localização, 
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determinação de preços, marketing, pessoal chave, fornecedores, produção, 

projeção de vendas, projeção de custos, projeção de fluxo de caixa e anexos. 

Além de tudo, Degen (1989) afirma que fazem parte da descrição do negócio: 

oportunidade do negócio, conceito do negócio, produtos e suas características, 

mercado potencial e projeções de vendas, análise da concorrência, estratégia 

competitiva, localização do negócio, descrição da operação, equipe gerencial, 

descrição da administração, necessidade de pessoal, necessidades e fontes dos 

empreendedores e de terceiros, estrutura da sociedade, resultados esperados como 

de payback e taxa interna de retorno. 

O aspecto mais importante da descrição do negócio é sustentado por 

Dornelas (2001) como a forma da empresa mostrar que tem em seu quadro de 

funcionários, pessoas qualificadas e comprovadamente experientes nos níveis de 

comando. A equipe de gestão é o principal foco dos investidores quando analisam 

um plano de negócio. 

Segundo Gerber (2004) o Plano de Negócio ou o Processo de 

Desenvolvimento de uma Empresa, assim chamado por ele, é um processo 

contínuo. E na sua fundação existem três atividades distintas, ainda que totalmente 

integradas, pelas quais o autor acredita que a empresa pode buscar evolução 

natural: Inovação, Quantificação e Orquestração. 

A inovação freqüentemente é confundida com criatividade. Porém a diferença 

entre elas é a diferença entre pensar e fazer as coisas. Inovação é o resultado de 

um perfil das necessidades percebidas e expectativas inconscientes do cliente, 

gerado cientificamente e verificado de forma quantificável; é a habilidade 

desenvolvida dentro de sua empresa e junto ao seu pessoal. Inovação é a 

habilidade da “Melhor maneira” (GERBER, 2004). 

Já na quantificação, o empreendedor é capaz de observar a saúde de seu 

negócio pelo fluxo dos números, pois sem os números não há modo de saber onde 

a empresa está e, muito menos, para onde ela está indo; com os números, o 

negócio assumirá um significado completamente diferente, cheio de possibilidades. 

(GERBER, 2004). 

Por último, a orquestração, que Gerber (2004) afirma que é a ordem e a 

lógica por trás do ser humano que busca a razão; é a eliminação do julgamento ou 

da escolha no nível operacional da empresa; na visão do autor, sem orquestração 

nada pode ser planejado ou antecipado pelo empreendedor ou pelo cliente. Se todos 
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na empresa estiverem fazendo tudo por conta própria, por sua própria escolha, em 

vez de se criar a ordem, o empreendedor estará criando o caos. Portanto a 

inovação, a quantificação, e a orquestração é a espinha dorsal de qualquer 

empresa, é a essência da estrutura do Plano de Negócio. 

No presente trabalho adaptou-se a estrutura do Plano de Negócio de 

DOLABELA (1999). 

 

2.2.2 Capa 

 
A capa, apesar de não parecer, é umas das partes mais importantes do plano 

de negócio, pois é a primeira que é visualizada por quem lê, devendo, portanto, ser 

feita de maneira limpa e com as informações necessárias e pertinentes. 

 

2.2.3 Sumário 

 

O sumário deve conter o titulo de cada seção do plano de negócio e a página 

respectiva onde se encontra, bem como os principais assuntos relacionados em 

cada seção. 

 

2.2.4 Sumário Executivo  

 

O sumário executivo é a principal seção do plano de negócio.  Este fará o 

leitor decidir se continuará ou não a ler; será uma síntese das principais informações 

que constarão no plano. Sendo assim, é a última seção a ser escrita, pois depende 

de todas as outras seções a serem elaboradas, sendo usado independentemente do 

resto do plano.  

 

2.2.5 Análise Estratégica 

 

Essa seção é, na verdade, a base para o desenvolvimento e a implantação 

das demais ações descritas no plano. Gerber (2004) afirma que a análise estratégica 

é uma declaração bastante clara do que sua empresa precisa e aonde ela quer 

chegar.  

Nessa seção são definidos os rumos da empresa: 
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• Objetivo primário; 

• Visão e missão da empresa;  

• Situação atual da empresa;  

• Produto;  

• Planejamento de Marketing; 

• Principais dados financeiros sobre o empreendimento. 

 

Para Dolabela (1999), “o plano de marketing” é uma peça destinada a resumir 

a avaliação da situação atual de marketing, no plano interno e externo da empresa e 

projetar ações futuras, visando seu desenvolvimento. O plano de marketing identifica 

as oportunidades de negócios mais vantajosas para a empresa. Traceja como se 

infiltrar em mercados identificados, e como conquistá-los e também como manter 

posições.  

Segundo Gerber (2004,p. 143) a estratégia de marketing de uma empresa 

começa, termina e morre com seu cliente. O autor diz: “Quando se fala de marketing, 

o que você quer não é importante: é o que seu cliente quer o que importa. E o que 

seu cliente quer é provavelmente bastante diferente daquilo que você acha que ele 

quer”. 

O plano de marketing de uma empresa deve conter os seguintes itens bem 

especificados: 

 

• Público alvo; 

• Pesquisa de concorrentes; 

• Pesquisa de mercado; 

• Administração, controle e distribuição de vendas; 

• Faturamento; 

• Cadastro de clientes; 

• Expedição e controle de entrega; 

• Controle de níveis de estoque; 

• Controle de pedidos; 

• Promoção de vendas e distribuição e; 

• Controle de atendimento do mercado.  
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Ainda é possível apontar três aspectos distintos dentro de uma organização 

mínima de marketing empresarial: as funções estratégicas, que abrangem as 

abordagens de mercado, aspectos relativos à política de atuação mercadológica, à 

imagem da empresa, marca e outros fatores que contribuem para a valorização 

intangível.  

 

2.2.6 Descrição da Empresa 

 

Nesta seção o autor afirma que se deve descrever a empresa quanto a: 

 

• Histórico; 

• Crescimento; 

• Faturamento dos últimos anos; 

• Razão social; 

• Impostos; 

• Estrutura organizacional e legal; 

• Localização; 

• Parcerias; 

• Certificações de qualidade; 

• Serviços terceirizados, etc.  

 

2.2.7 Produtos e Serviços 

 

Este momento do plano de negócio destina – se aos produtos e serviços da 

empresa: 

 

• Produtos  

• Procedimentos de compra de matéria prima; 

• Ciclo de vida do produto; 

• Fatores tecnológicos, utensílios e equipamentos envolvidos; 

• Processo de pesquisa e desenvolvimento; 
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2.2.8 Planejamento Operacional 

 
Esta etapa compreende a apresentação do quadro de colaboradores da 

empresa através de um histórico da equipe, permitindo conhecê-lo melhor e, através 

das informações contidas a seu respeito, fazer uma breve análise com o intuito de 

verificar sua atuação e em qual função melhor se encaixa dentro da empresa, além 

de apresentar as ações que a empresa está planejando em seu sistema produtivo e 

o processo de produção, indicando o impacto que essas ações terão em seu 

parâmetro de avaliação de produção. Os processos são conjuntos organizados de 

tarefas para atingir determinados fins. 

Todo processo de produção ou prestação de serviços utiliza materiais, 

instrumentos de trabalho (como máquinas e equipamentos) e trabalho humano. O 

sucesso de uma empresa depende da qualidade e produtividade dos seus 

processos. 

Deve conter informações operacionais atuais e previstas de fatores como: 

Lead time do produto; Índice de refugo e Lead time de desenvolvimento de produto. 

Acredita-se que é interessante apresentar um fluxograma de produção (Processo 

Operacional). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Exemplo de fluxograma de produção – Confecção de Jeans 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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De acordo com Tachizawa (2002) no caso de uma MPE pertencente ao 

segmento industrial, (por exemplo, uma empresa de confecção de roupas), as 

decisões podem estar direcionadas à programação da produção para fins de definir 

o que e quanto produzir em função das vendas.   

Segundo Gerber (2004) o desenvolvimento organizacional refletido no gráfico 

de organização pode ter um impacto mais profundo em uma empresa pequena do 

que qualquer outra etapa de desenvolvimento da empresa. Sem um gráfico de 

organização, tudo depende da sorte, da boa vontade e da personalidade das 

pessoas envolvidas. O autor afirma que boa vontade e sorte não são os únicos 

ingredientes de uma organização bem – sucedida. 

A primeira providência é pensar na empresa como uma corporação e, não, 

como uma parceria; em vez de pensar em si mesmos como parceiros, os membros 

da empresa precisam se considerar acionistas fora da empresa. Pois dentro dela 

estes precisam trabalhar como funcionários (GERBER, 2004). 

Conforme o autor, a segunda etapa deste tópico é o plano organizacional, 

onde o empreendedor deve criar um gráfico de organização que precisará conter as 

seguintes posições (organograma): diretoria de operação, diretoria de marketing, 

diretoria de produção e diretoria financeira. Este organograma está apresentado no 

capítulo 3 Plano de Negócio, na etapa do Plano Organizacional Legal e RH, na 

página 110. 

Ainda de acordo com Gerber, (2004) o plano organizacional deve conter o 

planejamento de Pessoal - Recursos Humanos. 

 Na visão de Dornelas (2002), aqui devem ser apresentados os planos de 

desenvolvimento e treinamento pessoal da empresa. Essas informações estão 

diretamente relacionadas com a capacidade de crescimento da empresa, 

especialmente como esta atua em um mercado onde a detenção de tecnologia é 

considerada um fator estratégico e competitivo. Devem ser indicadas as metas de 

treinamento associadas às ações do plano operacional. Também devem ser 

apresentados o nível educacional e a experiência dos executivos, gerentes e 

funcionários operacionais, indicando – se os esforços da empresa, de seu pessoal. 

 
[...] Como posso fazer com que minha equipe faça o que eu quero?” - essa 
é a pergunta que ouço com mais freqüência de pequenos empresários. E 
minha resposta invariavelmente é: “Você não pode! Você não pode forçar 
sua equipe a fazer coisa alguma”. “Se quiser que seja feito, eu digo a eles”. 
Você deve criar um ambiente no qual ‘fazer’ seja mais importante para sua 
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equipe do que não ‘fazer’. Neste ambiente, ‘fazer bem’ se torna um modo de 
vida para eles. (GERBER, 2004, p.129). 

 

No ponto de vista deste autor, os funcionários de uma empresa não querem 

simplesmente trabalhar para gente estimulante, eles querem trabalhar para gente 

que tenha criado uma estrutura claramente definida de atuação no mundo, uma 

estrutura através da qual possam testar a si mesmas e ser testados; essa estrutura é 

chamada de jogo. Ele acredita que “O grau que sua equipe “faz o que você quer” é 

aquele que eles embarcam em seu jogo; e esse grau não depende deles, mas de 

sua eficiência em comunicar esse jogo logo de saída, no começo do relacionamento, 

não depois de iniciada a partida” (GERBER, 2004, p. 130). 

Portanto Gerber (2004) afirma que estratégia de pessoal é o modo como o 

empreendedor comunica a idéia: ela começa com seu objetivo primário e seu 

objetivo estratégico, prosseguido através da sua estratégia organizacional (seu 

gráfico de organização e os contratos de posição para todas as funções) e os 

manuais de operações que definem o trabalho feito por sua equipe. O 

empreendedor usa as palavras para descrever o que sua empresa deve tornar – se 

para seu cliente, para sua equipe, para ele mesmo, sendo mais do que apenas o 

local aonde as pessoas vão trabalhar. 

 
“O jogo” não pode ser simplesmente descrito; para funcionar ele deve ser 
visto e vivenciado. Este trata – se sempre e acima de tudo do modo como o 
empreendedor age. Ele tem que ser real, tem que ser verdadeiro, pois é 
uma dimensão do que o empreendedor é. A forma com que o 
empreendedor age no jogo estabelece como ele será visto pelos outros 
jogadores (GERBER, 2004, p.133). 

 

O que a maioria das pessoas precisa é de um lugar onde haja uma 

comunidade com finalidade, ordem e sentido; um lugar onde o ser humano seja 

requisito, mas onde agir com humanidade seja essencial; um lugar onde o 

pensamento, em geral desorganizado, que permeia a nossa cultura se torne 

organizado e claramente dirigido a um resultado que valha a pena; um lugar onde 

disciplina e vontade sejam apreciadas por aquilo que são: 

Para Gil (1994, p. 13) “a administração de recursos humanos é o ramo 

especializado da ciência da administração que envolve todas as ações que têm 

como objetivo a integração dos trabalhadores no contexto da organização e o 

aumento da produtividade”, pois os funcionários satisfeitos produzem mais e, com 
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isso, a produtividade de forma geral na empresa aumenta.    

Portanto, é preciso ter tudo muito especificado, como, por exemplo: 

 

• Quadro de funcionários; 

• Cargos;  

• Treinamento e desenvolvimento;  

• Avaliação de desempenho da equipe; 

• Remuneração; 

• Esclarecimento de toda forma de contratos, parcerias, dentre outros, que 

possam ser importantes à compreensão do funcionamento do negócio.  

 

“A maioria das empresas se organiza por personalidades em vez de por 

funções, isto é, por pessoas invés de por responsabilidades, e o resultado é quase 

sempre o caos” (GERBER, 2004, p. 109). 

 

2.2.9 Plano Econômico/ Financeiro  

 
A seção de finanças segundo Dornelas (2005) deve apresentar em números 

todas as ações planejadas para a empresa e as comprovações, por meios de 

projeções futuras. 

A relação economia/finanças é apontada por Gitman (1997) como campos 

estreitamente relacionados, visto que a maioria das empresas opera dentro da 

economia. Além disso, um bom planejamento econômico-financeiro contribui para 

definirem objetivos e fixar padrões de avaliação de resultados; é a ferramenta 

adequada para os estudos de viabilidade do planejamento de uma empresa 

(LEMES JUNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2005). 

Dentro do contexto da economia, a empresa pode ser compreendida como 

uma unidade tomadora de decisões econômicas voltadas para a realização do 

lucro, por meio da venda de bens e serviços (ASSAF NETO, 2002). 

A análise financeira é apontada por Longenecker, Moore e Petty (1997), 

como uma seção crucial na elaboração do plano de negócio, onde as 

demonstrações financeiras incluídas nesta análise devem ser apresentadas com 

projeções mensais para o primeiro ano, trimestrais para o segundo e terceiro anos 
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e anualmente até o quinto ano. 

Já para Hisrich e Peters (2004) antes mesmo de preparar o plano, o 

empreendedor deve ter uma avaliação completa da rentabilidade do 

empreendimento. A avaliação dirá aos investidores em potencial se o negócio será 

lucrativo, quanto dinheiro será necessário para iniciar o negócio e fazer frente às 

necessidades financeiras de curto prazo e como esse dinheiro será obtido.    

Usando simulação de relatórios financeiros, ao invés de análise financeira, 

Chiavenato (2005) destaca os itens que fazem parte do relatório financeiro: o 

balanço de abertura da empresa, previsões de receitas, fluxo de caixa e balanço 

para o período coberto pelo planejamento.  

Degen (1989) tem uma abordagem mais completa dos indicadores que fazem 

parte da análise financeira como: os custos e receitas operacionais, análise do ponto 

de equilíbrio, necessidades financeiras e seus custos, investimentos em ativos, fluxo 

de caixa, payback, taxa interna de retorno, análise da sensibilidade ao nível de 

vendas e custos financeiros. 

Em concordância com esta afirmativa, Malheiros (1997) apresenta os fatores, 

citando os tópicos mais relevantes, como: 

 

• Estimativa da receita;  

• Capital inicial necessário; 

• Gastos com materiais; 

• Gastos com pessoal da produção; 

• Gastos gerais de produção; 

• Despesas administrativas; 

• Despesas com as vendas; 

• Margem de lucro estimada; 

• Ponto de equilíbrio estimado; 

• Necessidades financeiras e seus custos; 

• Necessidade de capital de giro; 

• Estimativa de fluxo de caixa, payback e  

• Taxa interna de retorno; 

 

Uma boa análise financeira é fundamental para convencer possíveis 
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investidores a se interessarem pelo novo negócio (DEGEN, 1989, p. 189). 

Assim, a finalidade do planejamento financeiro de acordo com Bodie e Merton 

(2002, p.112) é:  

 
[...] agregar os vários planos divisionais da empresa em um todo 
consistente para estabelecer metas corretas, para medir o sucesso e para 
criar incentivos para o alcance das metas da empresa. O resultado tangível 
do processo de planejamento financeiro é um conjunto de projetos na 
forma de demonstrações financeiras projetadas e orçamentos. Quanto 
mais longo o horizonte de tempo, menos detalhado o planejamento.  

 

Se os administradores de uma empresa não compreendem as 

demonstrações financeiras, não terão condições de analisar efeitos de seus atos e 

a empresa não será bem sucedida (BRIGHAN; HOUSTON, 1999). Assim os 

principais indicadores financeiros que servirão de base para a análise do plano, de 

acordo com Hisrich e Peters (2004), são: 

 

• Balanço patrimonial, 

• Fluxo de caixa,  

• Índice de análise de investimento, 

• Taxa interna de retorno (TIR),  

• Valor presente liquido (VPL),  

• Payback,  

• Ponto de equilíbrio e  

• Liquidez  

 

Segundo Dornelas (2001, p. 162): “o que não se deve fazer é a adequação do 

plano aos dados financeiros, e sim o contrário, pois são os objetivos e as metas do 

negócio que geram as planilhas financeiras do plano”. 

É através do planejamento econômico-financeiro que segundo Lemes 

Juniro, Rigo e Cherobim (2005, p. 405) são avaliados os resultados relativos aos 

objetivos, decisões e alternativas contidas no planejamento da empresa, indicando 

a possibilidade de sua implantação, ou não, do ponto de vista financeiro.  

 

  Fluxo de caixa - A definição de Dolabela (2006, p. 222) para fluxo de caixa é 

“uma ferramenta adequada para um bom controle financeiro de curto prazo, que 
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consiste no acompanhamento das entradas e saídas de recursos financeiros no 

caixa da empresa”. 

Já Brigham e Houston (1999, p.35) apresentam que fluxo de caixa é  “o caixa 

líquido efetivo, em contraposição ao lucro líquido contábil, que uma empresa gera 

durante algum período especifico”. Uma definição mais clara é apontada por Gitman 

(1997) como sendo uma das quatro demonstrações obrigatórias, que quando 

positivo representa um reservatório de liquidez, que é aumentado pelas entradas de 

caixa e diminuído pelas saídas de caixa.  

Um alerta é apontado por Brighan e Weston (2000) ao definir o fluxo de caixa 

como o passo mais importante e também mais difícil na análise de um projeto de 

capital, pois muitas variáveis estão envolvidas. Também é necessário levar em 

consideração a abordagem de Bodie e Merton (2002) ao relatar que os fluxos de 

caixa dependerão de uma seqüência de decisões e providências que estão sob 

controle do empreendedor e de uma seqüência de eventos que não estão 

inteiramente sob seu controle. 

O fluxo de caixa, segundo Gitman (1997), permite ao administrador analisar o 

passado e possivelmente o futuro fluxo de caixa da empresa, por isso é necessária 

uma atenção especial tanto às principais categorias do fluxo quanto aos itens 

individuais de entradas e saídas, para detectar a ocorrência de quaisquer desvios 

em relação à política financeira. Já para Dolabela (2006) estas ocorrências já estão 

previstas e mesmo assim um bom fluxo de caixa pode passar por correções no 

decorrer do período. Em relação aos períodos, Augustini (1996, p. 39) propõe que: 

“o fluxo de caixa deve ser elaborado em períodos diários, a fim de propiciar 

acompanhamento e planejamento constante do capital de giro”.  

Ross, Westerfield e Jaffe (1995, p. 46) alertam: ”talvez o item mais importante 

a ser extraído das demonstrações financeiras seja o fluxo de caixa”. Brigham e 

Houston (1999) estão de acordo com esta afirmativa e completam ao escrever que, 

além de ser a etapa mais importante, é a mais difícil, pois muitas variáveis estão 

envolvidas na estimativa de fluxo de caixa, e muitos indivíduos e departamentos 

participam do processo.  

Como finalidade, Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005) destacam que a 

projeção de fluxo de caixa verifica as entradas e saídas de caixa, previstas para 

determinado período; apresentarão excedentes, ou não, de caixa. Porém, 

Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 177) evidenciam que:  
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Apesar de todas as demonstrações financeiras serem importantes, 
devemos dar atenção especial à compreensão dos fluxos de caixa, porque 
um negócio pode ser lucrativo, mas falhar totalmente na geração de fluxos 
positivos. Pela demonstração do fluxo de caixa, veremos as fontes de caixa 
- quanto será levantado dos investimentos e quanto será gerado pelas 
operações. Ela mostra ainda quanto dinheiro será dedicado a 
investimentos tais como estoques e equipamentos. 
 

 
Como definição de objetivo para o fluxo de caixa, Chiavenato (2005) enfatiza 

que o objetivo fundamental é operar de modo a requerer sempre um mínimo de 

dinheiro em caixa, isto é, um pequeno saldo positivo, bem como evitar a 

necessidade de financiamento externo para cobrir eventuais déficits. Estes déficits 

podem determinar, de acordo com Assaf Neto e Silva (1997), cortes nos créditos, 

suspensão de entregas de mercadorias e materiais, e ser causa de uma séria 

descontinuidade em suas operações. 

 Já a forma de apresentação do fluxo de caixa de um projeto, segundo 

Casarotto Filho e Kopittke (1996), consiste em uma escala horizontal onde são 

marcados os períodos de tempo e na qual são representadas com setas para cima, 

as entradas e, para baixo, as saídas de caixa.  

Voltada à parte de projetos, Bodie e Merton (2002) esclarecem que é mais 

difícil estabelecer as estimativas de fluxo de caixa esperadas do projeto, pois são 

montadas a partir das estimativas das receitas e dos custos incrementais associados 

ao projeto.  

 
Capital de giro - A estrutura de capital é uma das áreas mais complexas na 

tomada de decisão financeira, devido ao seu inter-relacionamento com outras 

variáveis de decisões financeiras (GITMAN, 1997, p.430).  

O termo capital de giro surge historicamente, segundo Brigham e Weston 

(2000, p. 379): 
 

Com um velho mascate ianque que lotava sua carroça com mercadorias e 
então se punha a caminho para vender seus artigos. Chamava-se capital 
de giro porque era o que ele na verdade vendia, ou “girava”, para produzir 
seus lucros. A carroça e o cavalo eram seus ativos permanentes.  

 

Na visão contábil de Gitman (1997), o termo capital denota os fundos a longo 

prazo da empresa. Todos os itens que constam do lado direito do balanço 

patrimonial da empresa, exceto o passivo circulante, são fontes de capital. Já para 
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Chiavenato (2005), o planejamento e a operação das entradas e das saídas do caixa 

consistem , talvez, na parte mais representativa da operação financeira da empresa. 

O capital de giro funciona em curto prazo. 

Na concepção de Dolabela (2006) o capital de giro consiste nos gastos 

operacionais necessários para iniciar as atividades da empresa, colocá-la em 

funcionamento. De maneira diferente, Brigham e Weston (2000) apontam o capital 

de giro como investimento em ativos de curto prazo: caixa, títulos negociáveis, 

estoque e contas a receber. 

Para completar, Ross, Westerfield e Jaffe (1995) consideram capital de giro 

sempre que matérias-primas e outros estoques são adquiridos antes da venda de 

produtos acabados, onde o ideal é manter saldo de caixa no projeto, como proteção 

contra despesas inesperadas e vendas a prazo não efetuadas. Em perspectiva 

similar, Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005) apontam que o capital de giro* 

representa o valor dos recursos aplicados pela empresa para movimentar seu ciclo 

operacional, que compreende o período de tempo que vai, desde a entrada da 

matéria prima no estoque da empresa, até a venda dos produtos elaborados e 

respectivo recebimento. No entanto, há um custo de manutenção neste capital de 

giro, como as taxas de armazenagem e também no caso de uma alta taxa de 

deterioração (BRIGHAM; HOUSTON, 1999). 

 Baseados nestes conceitos, Assaf Neto e Silva (1997) observam que na 

administração de capital de giro são estudados: o nível adequado de estoque que a 

empresa deve manter, seus investimentos em crédito a clientes, critérios de 

gerenciamento do caixa e estrutura dos passivos correntes, de forma consistente 

com os objetivos enunciados pela empresa e tendo por base a manutenção de 

determinado nível de rentabilidade e liquidez.  

Na prática, o capital de giro representa a quantidade de dinheiro que a 

empresa utiliza para movimentar seu negócio (CHIAVENATO, 2005). Já para 

empresas prestadoras de serviços, Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005) 

salientam que o aporte de recursos em capital é menor, portanto o nível de estoque 

de bens e para prestação de serviço é reduzido e não é possível estocar serviços 

acabados. Esta prática, Assaf Neto (2002) conota como o comportamento do capital 

de giro, que segundo o autor, é extremamente dinâmico, exigindo modelos eficientes 

e rápidos de avaliação da situação financeira da empresa. 

De maneira alarmante, Augustini (1996) salienta que o capital de giro negativo 
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tem sido a causa de grande número de falências e concordatas. Em outras palavras, 

Assaf Neto e Silva (1997) apontam que uma administração inadequada do capital de 

giro, resulta normalmente em sérios problemas financeiros, contribuindo 

efetivamente para a formação de uma situação de insolvência. Bodie e Merton 

(2002) concordam e acrescentam que os melhores planejamentos de longo prazo 

podem ir por água a baixo se a gerência da empresa não cuidar das questões 

financeiras do dia-a-dia.    

 
Receita Bruta - Receita bruta são as vendas totais da empresa. Na prática é 

o dinheiro total que a empresa recebe como resultados dos produtos vendidos sem 

nenhuma dedução de nenhuma natureza. É a multiplicação entre unidades de 

produto vendidas pelo preço de venda.  

Este valor pode e deve contemplar provisões, ou “colchões” dos mais 

diferentes tipos. Exemplo: Provisão para flutuação do dólar, diferenças no frete entre 

estados, etc. 

 

(-) deduções de imposto, devoluções de produtos, descontos  

Receita Líquida- Receita Líquida é o valor as vendas totais (-) as deduções.  

Exemplo:  

Receita Bruta de Vendas = 100.000,00 

(-) Devoluções de Vendas = 10.000,00  

(-) Descontos Comerciais = 1.000,00  

(-) Impostos incidentes sobre vendas = 40.000,00  

Receita Líquida = 49.000,00  

Figura 03: Cálculo para se estimar a receita bruta. 
 

Fonte: <http://www.brandme.com.br/desempenho-financeiro/> 
 

Margem de Contribuição – A margem de contribuição é  a diferença entre o 

valor da venda e o total dos custos mais despesas. Contribuição representa quanto 

efetivamente sobra de “dinheiro” da venda para pagar as despesas fixas. Já a 

margem de contribuição unitária refere-se a quanto cada produto ou serviço deve 

contribuir para pagar as despesas fixas totais da empresa.  

 
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE - Brigham e Weston 
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(2000) definem DRE como uma demonstração que resume as receitas e despesas 

de uma empresa durante um determinado período contábil, geralmente um trimestre 

ou um ano. Nesse sentido, Gitman (1997) enfatiza que a DRE fornece um resumo 

financeiro dos resultados das operações da empresa durante um período específico 

que normalmente cobre o período de um ano encerrando em uma data específica, 

em geral 31 de dezembro do ano calendário. 

A DRE, de acordo com Chiavenato (2005), se inicia com a receita bruta e, 

mediante sucessivas adições e subtrações, chega-se ao resultado líquido do 

exercício. A fórmula desta ferramenta está explicada no quadro 03, a seguir: 

 
Quadro 03: Construção da DRE 

Demonstração do resultado no exercício
       Receita bruta  
(menos) Deduções da receita bruta  
(igual a) Receita líquida  
(menos) Custo da receita  
(igual a ) Lucro bruto  
(mais) Outras receitas operacionais  
(menos) Despesas operacionais  
(igual a)  Lucro operacional  
(menos)  Despesas extra-operacionais  
(mais) Receitas extra-operacionais  
(mais ou menos) Resultado da correção monetária  
(igual a ) Resultado antes do imposto de renda  
(menos)  Provisão para imposto de renda  
(menos)  Participações diversas ( diretores/empregados)  
(igual a )  Lucro ou prejuízo líquido  
 Lucro líquido por ação   
Fonte: Chiavenato (2005, p. 244) 

 
Para fins de planejamento e controle, Brigham e Houston (1999) enfatizam 

que a administração geralmente faz previsões de DRE mensais e então compara os 

resultados reais com as demonstrações planejadas. No entanto, Lemes Junior, Rigo 

e Cherobim, (2005) salientam que essas demonstrações mensais não chegam a ter 

os mesmos graus de detalhamento e precisão da DRE anual. 

Assim, de acordo com Assaf Neto (2002), pelas demonstrações de origens e 

aplicação de recursos, pode-se identificar, mais claramente, de onde se originam os 

recursos que elevaram o capital circulante líquido e onde foram aplicados os 

recursos provenientes do capital circulante líquido. 
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Já para Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005, p. 329)  

 
A legislação brasileira considera receitas e despesas financeiras antes do 
resultado operacional, fato que consideramos prejudicial às análises 
financeiras da empresa, pois mascara o resultado operacional que vem 
onerado pelas despesas financeiras. Uma empresa pode ter maus 
resultados operacionais em decorrência de sua situação financeira onerada 
por altos valores de encargos financeiros e ter, desconsiderando as 
despesas financeiras, bons resultados frutos de sua atividade operacional. 

 

Pay back - Para completar a análise financeira inicial, se necessita o cálculo 

do payback, que é sustentado por Assaf Neto et al (2000, p.84) como sendo o 

período de recuperação de um investimento e consiste na identificação do prazo em 

que o montante de capital investido retorna, proveniente do investimento. Na mesma 

linha, Jordan et al. (1998) comentam que, em termos gerais, o período de payback é 

o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. Além de tudo, Brigham e 

Weston (2000) definem payback como o número esperado de anos exigidos para 

recuperar o investimento original.   

Quanto mais tempo a empresa precisar esperar para recuperar seu 

investimento, maior sua possibilidade de perda. Portanto, quanto menor for o 

período de payback, menor será a exposição da empresa a riscos (DOLABELA, 

2006, p. 226). 

Como critério de decisão de projetos, Gitman (1997) aponta que se o período 

de payback for menor que o payback máximo aceitável, aceita-se o projeto; se o 

período de payback for maior que o período de payback máximo aceitável, rejeita-se 

o projeto. 

 O amplo uso do período de payback, deve-se, segundo Dolabela (2006) à sua 

facilidade de cálculo e ao apelo intuitivo que, por ser visto como uma medida de 

risco, muitas empresas usam como critério de decisão, ou até como complemento 

para outras técnicas. 

 A principal deficiência do payback, definida por Gitman (1997, p. 328), está na 

sua incapacidade de especificar qual é o período apropriado, tendo em vista o 

objetivo de maximização da riqueza, pois não se baseia em fluxos de caixa 

descontados, para verificar se eles adicionam valor à empresa.   

 Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005, p. 157) analisam a regra do payback 

conforme o quadro 04: 
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Quadro 04: Vantagens e desvantagens do payback 

Vantagens Desvantagens 
1. Fácil de entender 
2. Favorece a liquidez 
3. Considera a incerteza de fluxos de 

caixa mais distantes 

1. Ignora o valor do dinheiro no tempo 
2. Exige um período limite arbitrário. 
3. Ignora fluxos de caixa pós payback 
4. Penaliza projetos de longo prazo.  

Fonte: Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005, p. 157) 
 

 Já o payback descontado tem a exceção de que os fluxos de caixa esperados 

são descontados pelo custo do capital do projeto. Assim, o payback descontado é 

definido como o número de anos exigido para recuperar o investimento, a partir de 

fluxos de caixa líquidos descontados (BRIGHAM; WESTON, 2000) 

 Para Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005) o uso da regra é similar ao do 

payback: determina-se um padrão da empresa - exemplo, cinco anos - e todos os 

projetos de investimentos, que tiveram payback descontado de cinco anos ou 

menos, serão aceitos, mas todos que recuperarem o investimento em mais de cinco 

anos serão rejeitados.  

 

Valor Presente Líquido - VPL - Brigham e Houston (1999) explicam o 

método de ordenação de propostas de investimento pelo uso do VPL, que é igual ao 

valor presente dos fluxos de caixa futuros líquidos descontados ao custo marginal do 

capital. De maneira similar, Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005) tratam o Valor 

Presente Liquido como valor presente do fluxo de caixa livre do projeto, descontado 

ao custo de capital da empresa. Bodie e Merton (2002, p.131) completam: “o VPL é 

a medida de quanto seu patrimônio muda como resultado de sua escolha”.  

Historicamente, na medida em que as falhas do método de payback e de 

outros métodos antigos foram sendo reconhecidas, começou-se a procurar formas 

de melhorar a eficácia das avaliações de projetos. Um desses métodos é o VPL 

(LEMES JUNIOR, RIGO; CHEROBIM, 2005). 

O Valor Presente Líquido (VPL) que é apontado por Assaf Neto et al (2000) 

como um instrumento sofisticado, reflete a riqueza do investimento (em valores 

monetários), medida pela diferença entre o valor presente das entradas de caixa e o 

valor presente das saídas, a uma determinada taxa de desconto. Esta equação 

sendo igual ou superior a zero, o plano é viável, pois, além de pagar os valores 

investidos, proporciona um lucro exatamente igual ao mínimo esperado. Dolabela 

(2006) também considera o VPL uma técnica sofisticada, pelo fato de considerar o 
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valor do dinheiro ao longo do tempo.  

Para implementar essa abordagem, procedeu-se conforme Brigham e Weston 

(2000, p.533) recomendam:  

 
1. Encontre o valor presente de cada fluxo de caixa, incluindo-se entradas e 
saídas, descontadas ao custo de capital próprio; 
2. Some esses fluxos de caixa descontados; essa soma é definida como 
VPL do projeto; 
3. Se o VPL for positivo, o projeto deveria ser aceito, ao passo que, se o 
VPL for negativo, deveria ser rejeitado. Se os dois projetos são mutuamente 
exclusivos, aquele com o VPL mais alto deveria ser escolhido, desde que o 
VPL seja positivo. 

 

Em relação às suas vantagens, Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005) 

apontam que o VPL leva em consideração o valor do dinheiro no tempo; os VPLs 

podem ser somados e dependem apenas dos fluxos de caixa e do custo de capital. 

Na prática, Bodie e Merton (2002) usam três variáveis da calculadora financeira: VF 

(valor futuro), n (tempo) e i (taxa) para calcular a quarta que é o VP (valor presente).  

Como critério de decisão, Gitman (1997) também descreve que se o VPL for 

maior que zero, se aceita o projeto; se o VPL for menor que zero, se rejeita o 

mesmo; se o VPL for maior que zero, a empresa obterá um retorno maior do que seu 

custo de capital. 

 

Taxa Mínima de Atratividade -TMA e Taxa Interna de Retorno –TIR - Ao se 

analisar uma proposta de investimento, deve ser considerado o fato de se estar 

perdendo a oportunidade de auferir retornos pela aplicação do mesmo capital em 

outros projetos. Baseando-se nisto, Cassarotto Filho e Kopittke (2000) apontam a 

TMA (Taxa Mínima de Atratividade) como um método de análise para que um 

projeto seja atrativo; que este deve render, no mínimo, a taxa de juros equivalente à 

rentabilidade das aplicações correntes e de pouco risco. 

Outra função financeira a ser utilizada é a Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Jordan et al. (1998) revelam que a TIR pode determinar uma única taxa de retorno 

que sintetiza os méritos de um projeto. Com base na regra da TIR, um investimento 

é aceitável, se a TIR for superior ao retorno exigido. Desse modo Brigham e Weston 

(2000) apontam a TIR como a taxa de desconto que leva o valor presente das 

entradas de caixa de um projeto a se igualar ao valor presente das saídas de caixa. 

Já para Brigham e Houston (1999), é o método de ordenação de propostas de 
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investimento que utiliza a taxa de retorno sobre o investimento, calculada 

encontrando-se a taxa de desconto que iguala o valor presente das entradas de 

caixa futuras ao custo do projeto.  

O critério de decisão pela TIR é, de acordo com Dolabela (2006) o seguinte: 

se a TIR for maior que a taxa de retorno desejada, se aceita o projeto; se for menor, 

ele é rejeitado. Em outra perspectiva, Brigham e Weston (2000) salientam que se a 

taxa interna de retorno for inferior ao custo de capital, a adoção do projeto impõe um 

custo aos acionistas atuais. 

Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005) esclarecem que com a TIR, procura-

se determinar uma única taxa de retorno para sintetizar os méritos de um projeto. 

Essa taxa é dita interna, no sentido de que depende somente dos fluxos de caixa de 

certo projeto, e não de taxas oferecidas pelo mercado. 

Gitman (1997) menciona as formas de cálculo da TIR através de tentativa-e-

erro, sistemas de computador ou se recorrendo a uma calculadora financeira.  

Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005, p. 161) concluem que como o VPL, a TIR é 

um dos métodos mais utilizados e a forma para seu cálculo é a seguinte: 

VPL=C/1+r  Onde:C é o fluxo de caixa esperado no ano;r é a taxa de juros;       

Bodie e Merton (2002) simplificam a forma e calcular a TIR através da 

calculadora financeira usando as teclas: VP, VF, e n e calcule i. 

No entanto, Lemes Junior, Rigo e Cherobim, (2005) apontam dois problemas: 

a TIR pode apresentar respostas múltiplas se os fluxos de caixa forem não 

convencionais e pode conduzir a decisões incorretas nos investimentos mutuamente 

excludentes. Vale ressaltar que Cassarotto Filho e Kopittke (2000) consideram os 

investimentos com TIR maior que TMA rentáveis e passíveis de análise.   

 

            Ponto de equilíbrio - Como definição de ponto de equilíbrio, Brigham e 

Weston (2000) evidenciam que é o volume de vendas em que os custos totais são 

iguais às receitas totais, fazendo com que os lucros operacionais sejam iguais a 

zero. Desse modo Chiavenato (2005) considera que a partir do ponto de equilíbrio 

se pode definir qual é o volume de receita mínimo que a empresa deve produzir para 

ultrapassar seu custo fixo. 

Nos estágios iniciais do novo empreendimento, é conveniente que o 

empreendedor saiba quando pode obter lucro. A análise do ponto de equilíbrio é 

uma técnica útil para determinar quantas unidades devem ser vendidas ou o volume 
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de vendas que deve ser atingido de forma que se alcance o ponto de equilíbrio 

(HISRICH e PETERS, 2004). Em complemento a esta posição, Brigham e Weston 

(2000) apontam a análise do ponto de equilíbrio com uma importância significativa 

no processo de planejamento porque a relação custo-volume-lucro pode ser 

consideravelmente influenciada pela proporção do investimento da empresa em 

ativos que são fixos, e as mudanças na relação entre ativos fixos e variáveis são 

determinadas quando se estabelecem os planos financeiros. 

Para Cassarotto Filho e Kopittke (2000) através do ponto de equilíbrio se 

pode verificar qual a melhor alternativa para diferentes níveis de produção ou 

demanda entre duas alternativas; outra função é mostrar o nível de atividade a partir 

da qual o negócio se torna lucrativo.  

 

 
Figura 04: Exemplificação do ponto de equilíbrio. 

 
Fonte: http://www.brandme.com.br/desempenho-financeiro/ 

 
Liquidez - A definição de liquidez é descrita por Bodie, Kane e Marcus (2002) 

como sendo a velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser vendido e, ainda 

assim, conseguir um preço justo. Em concepção semelhante, Gitman (1997, p.109) 

aponta a liquidez de uma empresa como uma medida pela qual a empresa tem 

capacidade para satisfazer suas obrigações de curto prazo na data de vencimento. 

Já para Bodie e Merton (2002), a liquidez é definida como a facilidade e rapidez 

relativas, com as quais os ativos podem ser transformados em dinheiro. 

Brigham e Weston (2000) destacam Índice de Liquidez como índice que 

mostra a relação entre o caixa e outros ativos circulantes, em comparação com seus 

passivos circulantes.  De forma prática, Hoji (2004) esclarece que índices de liquidez 

mostram a situação financeira da empresa. Como os valores se referem aos 

vencimentos de diferentes datas, um valor com vencimento no primeiro dia de um 
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ano pode estar sendo comparado em igualdade de condições com outro valor que 

vence no último dia deste mesmo ano. Os valores traduzidos a valor presente 

minimizam esse tipo de problema. A interpretação que se faz é de que, quanto maior 

o índice, melhor o investimento.  

São dois os índices de liquidez definidos por Brigham e Houston (1999): a) 

liquidez corrente, que é calculada dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante 

e indica até que ponto os passivos de curto prazo estão cobertos por aqueles ativos, 

que se espera sejam convertidos em caixa em um futuro próximo; b) liquidez seca, 

que é calculada deduzindo os estoques do ativo circulante e dividindo pelo passivo 

circulante. Este último ocorre, devido à típica dificuldade dos estoques serem os 

ativos circulantes menos líquidos de uma empresa. Gitman (1997) está de acordo e, 

ainda, coloca o capital de giro líquido como sendo outro índice de liquidez.  

Um dos principais desafios do gerenciamento financeiro apontado por 

Chiavanato (2005) é a dificuldade em manter a rentabilidade e liquidez da empresa 

em níveis satisfatórios, já que em níveis máximos isso não é possível. Bodie e 

Merton (2002) completam que, para evitar as dificuldades causadas pela liquidez, as 

empresas precisam prever melhor os fluxos de caixa de entrada e saída  com muito 

mais cuidado. 

 

2.2.10 Cronograma  

 

O cronograma demonstra como será a distribuição das atividades ao longo do 

tempo. 

 
2.2.11 Síntese de capital necessário 

 

2.2.12 Apêndice 

  

No apêndice consta documentos de sustentação: Curriculum Vitae, cartas de 

referência, outros documentos e informações relevantes ao plano do negócio; 

 
2.3 Consumo consciente 

 

Segundo Dass (2008), aos poucos vem surgindo um tipo de consumidor que, 
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até então, pouco se ouvia falar. É aquele sujeito que prefere pagar mais caro pelo 

produto, desde que saiba que aquilo que ele está comprando é fabricado de forma 

ética. Os vendedores mais antenados já estão correndo para conhecer melhor o 

histórico do produto, até que ele chegue ao consumidor final.  

Em função de todas estas transformações, a jornalista Dass (2008), diz que, 

nos últimos anos começa a aparecer, também, uma maneira de continuar 

consumindo, mas de forma consciente: a ”Second Hand”, ou seja, uma verdadeira 

filosofia de vida, já que da mesma forma como se recicla vidro, também se dá uma 

segunda oportunidade a discos, livros, móveis, sapatos, roupas e outros.  

Assim, a moda e a preocupação com a preservação ecológica começam e a 

se interligar cada vez com mais intensidade. Jonh Renesch, em “O Novo Paradigma 

dos Negócios”, declara que “a comunidade empresarial está começando a liderar 

uma revolução, passando a servir à sociedade com recursos e medidas que afirmem 

a vida, que sejam sustentáveis, humanistas e responsáveis”. 

A partir dessas constatações, começa a se formar uma consciência de que 

não haverá sustentabilidade empresarial se não houver, também, sustentabilidade 

social e sustentabilidade planetária (SUSTENTAX, 2008) 

 
2.3.1 Marketing Verde 

 
Em uma sociedade que produz um grande número de informações 

ininterruptamente, que lança modas e tendências cíclicas, que produz e democratiza 

tecnologias, nos mais diversos campos da vida cotidiana, expandindo e 

diversificando os segmentos de produtos e serviços a todo instante, a comunicação 

integrada de marketing precisa ser focada e se adaptar à lógica de vida do seu 

público, falar a língua do receptor, ser dinâmica e plástica, capaz de acompanhar 

seu ritmo e estilo de vida e ainda propor novas formas de ver e entender o mundo 

em que vive. 

A comunicação publicitária informa e (trans) forma a opinião pública sobre 

novos valores, novos produtos, tecnologias, estilos de vida, ajudando-nos a escolher 

livremente as soluções que melhor satisfazem nossas expectativas e desejos, 

propondo a experimentação e a mudança de antigas crenças e hábitos de consumo 

por novos. 
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Como lembra Kotler (1998), o marketing estratégico deve ir além do objetivo 

de influenciar consumidores e aumentar vendas e resultados. Ele deve desenvolver 

uma sólida compreensão de como os indivíduos tomam suas decisões de compra e 

consumo, e deve propor sempre novas idéias e valores, remodelando e 

aperfeiçoando nossas rotinas de vida. 

De acordo com Lavorato (2008), a gestão da qualidade de vida (determinada 

por fatores sócio-ambientais) é considerada uma demanda urgente.  Dentro desse 

cenário é que surgiu o chamado “marketing verde”: produtos e serviços direcionados 

a um segmento específico que valoriza e consome produtos ecologicamente 

corretos. Ela considera o marketing verde um nicho (pequeno segmento da 

sociedade) crescente do mercado. É nicho, porque ainda é incipiente, o que 

determina baixo volume de produção e consumo e é crescente, porque está dentro 

da necessidade urgente de melhores indicativos de qualidade de vida. A cultura da 

qualidade de vida surgiu do mundo corporativo, mais especificamente na fabricação 

de bens e serviços e invadiu nossas casas, para determinar níveis de exigência de 

consumo.  

Signorini (2008) registra que uma vida cheia de consumismo verde está 

invadindo as casas das pessoas e suas escolhas na hora de comprar. Certamente, é 

mais sustentável a escolha pela não compra, ou pela compra do que é estritamente 

necessário. A solução para a diminuição do aquecimento global, ou para a 

diminuição da poluição não está só nos produtos ecologicamente corretos. Está na 

opção de reduzir o consumo.   

De acordo com Porter e Linde (1995, p. 123): 

 
[...] os consumidores desconhecem que a ineficiência na utilização de 
recursos pelas empresas significa que serão eles a pagar o custo da 
poluição, sendo esta muitas vezes uma forma de desperdício econômico. 
Deste modo, os esforços para eliminar este desperdício poderão seguir os 
mesmos princípios relativos aos programas de qualidade, ou seja, “usar os 
inputs de modo mais eficiente, eliminar a necessidade de materiais mais 
perigosos e difíceis de manusear e eliminar atividades desnecessárias”. 

    

Como Porter e Linde (1995, p.126) alertam “a procura mundial está a atribuir 

um valor mais elevado a produtos que utilizem os recursos mais eficientemente”. 

Esta oferta, por sua vez, irá traduzir-se num fator de diferenciação face à 

concorrência, dotando a empresa de uma fonte de vantagem competitiva. 

Os marketers também deverão prestar atenção aos indivíduos com um alto 
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nível de preocupação ambiental e aos indivíduos que tenham tido experiências 

diretas com um produto ou serviço ecológico, pois ficou demonstrado, em pelo 

menos uma investigação, que estes sujeitos têm uma grande probabilidade de 

agirem de forma ambientalmente responsável. A expressão mais evidente sobre 

como as empresas irão dar resposta a esta nova procura ocorre ao nível das 

variáveis do marketing-mix que a empresa pode manipular. (BERGER; KANETKAR, 

1995). 

 
2.4 Moda 
 

Na visão de Wajnman e Almeida (2002), moda é a lógica do novo. O efêmero 

é a forma de ser da moda, ou seja, estar eternamente em mutação. Sendo um dado 

socialmente construído, não se poderia desprezar sua dimensão histórica e social, 

ou seja, é preciso ter em mente a idéia de que é a nossa sociedade que produz essa 

dialética própria da mudança que alimenta o sistema capitalista. 

Na mesma concepção, Souza (1987) acredita que a moda compreende 

mudanças sociológicas, psicológicas e estéticas, intrínsecas à arquitetura, às artes 

visuais, à música, à religião, à política, à literatura, á perspectiva filosófica, à 

decoração e ao vestuário. Ele explica, também, que as mudanças da moda 

dependem da cultura e das transformações dos ideais de uma época, portanto: 

 
A maior dificuldade ao tratar um assunto complexo como a moda é escolha 
do ponto de vista. E se bem que esta seja uma imposição necessária de 
método, nossa visão como que se empobrece ao encarar um fenômeno de 
tão difícil explicação unilateral com os olhos ou do sociólogo ou do 
psicólogo ou da esteta (SOUZA, 1987, p.29). 

 

Também nesta linha de pensamento, Castro (1981) diz que a moda é um 

meio pelo qual o indivíduo, como comprador, ao satisfazer as suas exigências 

estético-sociais, influencia toda a complexa estrutura sócio-econômica de que faz 

parte.  

Já na visão de Rech (2002), a moda torna-se um artifício (quer dizer, um 

elemento decorativo, um modo de tornar a vida mais bela; a utilização do que é 

aparente), e nasceu do aperfeiçoamento da indústria. O autor diz que esta propõe 

uma simbologia visual, que transmite a idéia, ou a sensação, que o usuário deseja 

comunicar ao espectador naquele instante, e se modifica com os fundamentos 
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culturais e da época vivida pela humanidade. 

É muito interessante o relato de Rolim (2008), onde esta narra de forma clara 

e sucinta como a moda surgiu em nossas vidas:  
  

Moda como sistema, teve seu início no final da Idade Média. Antes só se 
referia ao vestuário como indumentária, as variações eram lentas, não existia 
o efêmero. Eram levadas em conta questões como proteção, adorno, 
hierarquia e pudor. A questão de status surgiu com o crescimento das 
cidades.  
 

 
Figura 05: Homos Sapiens vestidos com as pele de animais 

 
Fonte: <http://www.fashionbubbles.com/> 

 

 
Figura 06: O drapeado documenta a evolução da civilização - sinal de status e poder. 

 
<Fonte: http://www.fashionbubbles.com/> 
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Figura 07: Roupa do guerreiro construída para resistir à luta e proteger o lutador. 

 
Fonte: <http://www.fashionbubbles.com/> 

 
Figura 08: Traje usado por trabalhadores e escravos na Grécia antiga. 

 
Fonte: http://www.fashionbubbles.com/ 

  

Segundo Rolim (2008), a expansão comercial e a burguesia emergindo 

trouxeram um grupo que possuía condições de adquirir a roupa, que antes era 

usada apenas pelos nobres. Diante dessa crescente igualdade entre classes sociais, 

os nobres, irritados, começaram a produzir mudanças rápidas na vestimenta, pois a 

roupa era (e ainda é, para algumas pessoas) como um espelho que reflete seu 

status social. Assim, surgiu o sistema da moda. 

O primeiro grande ícone de moda foi Luís XIV (o rei sol) no século XVII, 

devido a sua vaidade excessiva, e através dele a França tornou-se o grande cenário 
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ditador da moda, que no começo era instituída pelos nobres; os alfaiates apenas 

obedeciam a seus desejos.  

Porém, após a segunda metade do século XIX a Alta Costura surgiu, através 

do inglês Charles Frederic Worth. A partir daí, a roupa passou a ser assinada pelo 

seu criador e ganhou nova dignidade. Depois disso veio o sistema prêt-à-porter, o 

surgimento dos grandes magazines, sempre atendendo às necessidades da 

sociedade, de acordo com suas modificações, e assim tem sido até os dias atuais 

(ROLIM, 2008). 

No começo do século passado, os trajes femininos eram enormes, pesados e 

o uso do espartilho, obrigatório. Com a chegada das grandes guerras, levando os 

homens para os campos de batalha, as mulheres se viram obrigadas a trabalhar 

para sobreviver e os trajes tiveram que se adaptar. As guerras entristecem o mundo, 

mas é curioso analisar que, sempre após uma grande guerra ou catástrofe, surgem 

tendências de moda alegres, coloridas e de formas confortáveis. 

 

 
Figura 09: Em 1947, na estréia de Dior, uma peça que chamou a atenção do tailleur bar. 

 
Fonte: <http://www.terra.com.br> 
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Figura 10: Vestido de organdi, 1955, da coleção Lês Muguets (esquerda) e peça luxuosa, 

também de 1955, feita em tafetá (direita). 
 

Fonte: <http://www.terra.com.br> 

 

Exemplo disso são as tendências que ressurgiram após o 11 de setembro. 

Foram revistadas várias décadas do século XX para resgatar o romantismo, a 

delicadeza e a descontração de tempos passados. De lá para cá, passaram muitas 

batas, saias amplas, vestidos de tecidos leves, cheios de cor e descontração.  

Isto vem acontecendo desde 2002 e tende sempre a tornar-se mais forte. Um 

dos prováveis motivos seja, talvez, o fato de as mulheres sentirem, mesmo que 

inconscientemente, que a maioria dos homens tem associado a igualdade entre os 

sexos ao fim do cavalheirismo e a forma gentil de tratar a mulher, mesmo que em 

pequenos detalhes. Não se abre mais a porta do carro e flores são cada vez mais 

raras de se receber, diz a jornalista. Este parece, realmente, ser o preço que as 

mulheres estão pagando pela igualdade dentro da sociedade.  

Enfim, Rolim (2008) diz que a moda é muito mais do que aquilo que vemos 

nos desfiles. Mesmo apesar da banalidade que possa transparecer, foi ela o fator 

que mais contribuiu para tirar os homens de um mundo burocrático, abrindo um 

espaço público maior e mais livre. Vê-se, por fim, que na história moderna, a moda é 

dos assuntos, o menos angustiante. 
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2.4.1 Moda do Futuro 

 
Os sujeitos que optam por produtos consoantes com idéias de preservação 

ambiental e respeito ao homem, são atores cruciais para a construção de novos 

cenários com relação às atitudes de Moda. Assim, não apenas a ecologia está na 

moda, mas a moda também está na ecologia. 

Algumas correntes de pensamento pregam serem os produtos ecológicos, 

voltados ao consumo consciente e socialmente responsável, “a moda do futuro”.  

A extração sustentável de bens naturais vem buscando formar uma nova 

maneira de o sujeito lidar consigo, com o outro e com o consumo. É considerada 

sustentável, por permitir um crescimento econômico e, ao mesmo tempo, proteger o 

meio ambiente,  

Pesquisas direcionadas para a área do vestuário buscam dar conta de uma 

futura demanda ecologicamente consciente. Desta feita, a “Moda Verde” vem se 

firmando como tendência de comportamento. 

O Oriente encontrou no Bambu, um filão para os negócios de Moda, focados 

no “novo consumidor”. Tecidos elaborados a partir de fibras dessa gramínea buscam 

ser um exemplo de produto eco-sustentável. Espalham-se pelo mundo, como 

alternativa aos sintéticos. Confortáveis, versáteis e ambientalmente corretos, 

impulsionam o mercado, auxiliando a sedimentar a cultura da “Moda do Futuro”. A 

fibra está presente na indústria nacional, resultando em um tecido leve, versátil e 

com custos fabris equivalentes aos do algodão; apresenta-se como uma alternativa 

aos que querem abandonar os sintéticos derivados de petróleo, em favor de opções 

que valorizam e protegem o planeta. Não apenas o bambu, mas uma gama de 

matérias primas orgânicas já faz parte do cenário fashion. 

Ambientalmente corretos, roupas e acessórios ecológica e 

mercadologicamente viáveis são atitudes comportamentais que demonstram a 

preocupação com a qualidade de vida no planeta, contribuindo para a mudança de 

mentalidade dos homens. Comércio socialmente justo, produtos ecológico e 

economicamente sustentáveis são o grande desafio que a era contemporânea 

apresenta ao ser humano. 

Assim como o “pretinho básico” de Chanel ou as malas Louis Vuitton, a “Moda 

Verde” é uma tendência de comportamento que tem tudo para se tornar um clássico. 

Por uma simples questão de sobrevivência. 
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2.4.2 Indústria do Vestuário 

 
Países industrializados entendem que a indústria têxtil/vestuário é um grande 

empregador e que com a tendência para a alta diferenciação dos produtos nos 

segmentos do mercado, de maior valor acrescentado, é possível tornar esta indústria 

rentável, através da utilização de tecnologia/métodos de gestão de avanços 

(SILVEIRA, 2003). 

Feghali e Dwyer (2001) afirmam que as inovações no processo produtivo na 

indústria têxtil estão relacionadas ao progresso tecnológico incorporado aos 

equipamentos, ao desenvolvimento de novas fibras e ao aprimoramento das já 

conhecidas. Eles ainda acreditam que os diferentes graus de utilização dessas 

inovações afetam diretamente os custos finais dos produtos e, conseqüentemente, a 

competitividade industrial.  

Ainda de acordo com Feghali e Dwyer (2001), a confecção foi o setor da 

cadeia têxtil que sofreu menos mudanças no sentido da automação, e estas 

mudanças atingem apenas algumas etapas. A automatização na produção do 

vestuário tem aumentado, embora em algumas operações seja muito mais difícil, no 

que envolve pegar, colocar, guiar e retirar o tecido das máquinas. O autor diz que o 

problema se agrava, quando se torna necessário mudar de material e/ou de 

tamanho e feitio das peças a costurar.                          

 Pesquisas do SEBRAE (1993) mostram que o pólo confeccionista da grande 

Florianópolis é de formação recente, e que só no ano de 1986 implantaram-se na 

região, 115 novas fábricas. Cabe ressaltar que nesta época dois fatores foram 

determinantes para o crescimento deste setor: O Plano Cruzado I e os incentivos 

municipais praticados naquele período.   

Na região da grande Florianópolis muitas MPE’s nasceram num contexto de 

insegurança e para conseguir manter-se no mercado necessitaram reduzir os custos 

de produção. A falta de política definida para o setor prejudicou muito este 

segmento. As empresas não cresceram, não evoluíram, porque não faziam uso dos 

novos avanços tecnológicos. 

 No Brasil, a indústria de confecção é um dos setores que mais cresceu nesta 

última década, apresentando uma taxa média de crescimento de 13% nos últimos 

cinco anos, mesmo tendo enfrentado os problemas decorrentes da globalização e a 

entrada no mercado de produtos cada vez mais competitivos (COSTURA 
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PERFEITA, 1999).  

Segundo Corrêa (1993, p. 16): 

 
[...] a perda do poder de competitividade das empresas deve-se grande 
parte à obsolescência das práticas gerenciais e tecnológicas aplicadas aos 
seus sistemas produtivos, tendo sua origem atribuída a cinco pontos 
básicos, quais sejam: deficiência nas medidas de desempenho; negligência 
com considerações tecnológicas; especialização excessiva das funções de 
produção sem a devida integração; perda de foco nos negócios; resistência 
e demora em assumir novas posturas produtivas. 

 

Portanto, para melhorar a eficiência da produção, aumentar a produtividade e 

garantir a participação da empresa no mercado, é necessário investir em 

modernização e em tecnologia em todos os setores de desenvolvimento do produto. 

A tecnologia se transforma hoje, mais do que nunca, em um bem de importância 

estratégica. 

Na mesma concepção, Silveira (2003) diz que as indústrias do vestuário 

buscam implantar tecnologia como fator estratégico, visando manterem-se 

competitivas no segmento em que atuam, dentro da dinâmica do mercado de moda. 

A autora acredita que a tecnologia incorporada nas etapas do processo produtivo do 

vestuário proporciona agregar valores ao produto, com base na qualidade, 

diferenciação, satisfação dos clientes e melhoria contínua nas etapas do processo 

de fabricação, com a redução no tempo de criação, produção e lançamento de 

coleções com tendência de moda e estilo que levam as empresas a se posicionarem 

no mercado, em que a moda tem papel fundamental, estimulando as indústrias do 

vestuário em direção à inovação tecnológica.  

Nas etapas onde se processam o desenvolvimento do produto, ela diz que 

precisamente nos setores de criação, modelagem e corte, foi onde a tecnologia mais 

avançou, especificamente com o sistema CAD – Desenho Assistido por 

Computador, traduzido do inglês como: Computer Aided Design. Além do CAD – 

Aldaces vestuário softwear que informatiza a execução da modelagem, graduação e 

encaixe dos moldes para o corte do tecido.  

 Segundo a autora, as funções do sistema Audaces permitiram alterações que 

modificaram a dinâmica de todos os setores produtivos, a gestão organizacional e 

estratégica das empresas de vestuário. A tecnologia contribuiu para a conquista das 

vantagens competitivas, tendo grande importância na determinação dos produtos. 

As empresas passaram a atender padrões de competitividade do mercado da moda, 
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com a diversificação da produção, segmentação de mercado e preços competitivos. 

As vantagens destacadas confirmam as apresentadas por Voisinet (1988), 

conforme se acredita que a empresa tem como base competir com produtos básicos 

e uma linha de produtos com conceitos de tendências de moda que requerem 

eficiência, dinamismo e flexibilidade. Esses produtos atendem um mercado que 

caracteriza-se pelas exigências de respostas rápidas, produtos atualizados, com alto 

nível de diferenciação e padrões de qualidade. Segundo o autor, denota-se que a 

tecnologia favoreceu estas estratégias competitivas, montadas pela flexibilidade da 

produção, com lançamento de coleções que garantem a competitividade das 

empresas. A rapidez e a precisão dos detalhes da modelagem também 

proporcionaram um salto na qualidade e produtividade atingindo as demais etapas 

do processo.  

No Fórum de Moda, divulgado pela home page da UNISUL (2008) realizado 

em Florianópolis em 2007, foram apresentados os dados da pesquisa que foi 

encomendada pela Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Esporte. O 

levantamento foi realizado pelo método Delphi, em parceria com a empresa de 

consultoria italiana S3 Studium. Os resultados foram mostrados a empresários, 

professores, alunos e profissionais do ramo da moda. 

Segundo Pedro Fortes (doutor em Antropologia pela USP, dirigente de 

entidades patronais da indústria do vestuário de São Paulo, professor universitário e 

palestrante do referido evento), hoje existem 8 mil indústrias de confecção 

catarinenses. “Tanto as grandes empresas quanto as pequenas tendem a se tornar 

tendência no mercado brasileiro. Até 2012, o crescimento deste setor tenderá a ser 

de 5% a 7%”, enumerou Fortes, considerando que em todo o país são produzidas 

anualmente 6 bilhões de peças de confecção. Também se depreende, pela análise 

preliminar das respostas, que pode-se apostar num segmento focado na inovação 

em tecnologia, produtos e serviços. Igualmente, a área de comunicação ligada à 

moda irá crescer nos próximos cinco anos.  

Os especialistas acreditam, ainda, que a moda será influenciada pelos valores 

de preservação ambiental, com a indústria precisando desenvolver ações de 

responsabilidade social e produtos ecologicamente corretos. E apostam que o 

Estado se tornará, cada vez mais, um grande ícone da moda nacional, por causa de 

suas marcas, beleza natural e grandes empresas sediadas aqui. Assim, Santa 

Catarina continuará sendo o segundo pólo produtor têxtil e de vestuário do Brasil, 
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mantendo influência no cenário nacional de moda. A globalização da concorrência 

estimulará a especialização da indústria de Santa Catarina no design, na moda e na 

capacitação dos seus profissionais (UNISUL, 2008). 

Há uma razoável concentração regional da produção. Segundo Ferraz (2006), 

citando dados da ABRAVEST, a região sudeste é responsável por 50,5% da 

produção nacional de vestuário. A região Nordeste hoje detém 21,8% da produção 

nacional. Apesar da crescente importância da região Nordeste, as regiões Sul e 

Sudeste concentram grande parte da produção; juntas participam com 80%, onde os 

estados de São Paulo e Santa Catarina são os principais destaques. E são também 

as regiões mais industrializadas e desenvolvidas, como o Sudeste e o Sul, que 

respondem por participações no consumo, superiores às de suas populações, por 

conta do maior poder de compra de seus consumidores. 

É importante para a economia da região que as indústrias de confecção 

sobrevivam e permaneçam no mercado, afinal constituem um agente importante de 

empregos. A indústria de confecção caracteriza-se pelo custo de ocupação de mão- 

de- obra. Assim, as mudanças nos setores produtivos devem ser significativas, 

deixando de lado os métodos ultrapassados de fabricação, voltando-se para a 

introdução da informática e conscientização ecológica.  

Gianini (2007) em reportagem publicada na revista Exame de em 29 de 

janeiro de 2007, diz existir uma enorme demanda por produtos que não agridam o 

meio ambiente. Finalmente, o mercado fashion descobriu esse “filão", citando 

palavras da estilista britânica Lynda Grose, que dá aulas de moda sustentável na 

Escola de Artes da Califórnia, nos Estados Unidos, e presta consultoria a grifes 

interessadas em lançar produtos "verdes". Ainda citando a jornalista, de acordo com 

um estudo da ONG americana Organic Exchange, o faturamento mundial desses 

produtos saltou de 245 milhões de dólares para 1 bilhão de dólares entre 2001 e 

2005. Nos próximos dois anos, a previsão é que esse número seja triplicado. 

Relacionando a reportagem publicada, depois de ficar restrita, durante alguns 

anos, ao nicho das "etiquetas sociais" - caso da Edun, grife criada pelo cantor-

ativista Bono Vox, do grupo U2, que vende camisetas orgânicas feitas por famílias 

pobres da África - a idéia foi encampada por grandes empresas, como a Nike. Em 

2002, a fabricante americana de artigos esportivos criou, em parceria com algumas 

ONGs, a divisão Nike Organics, com o objetivo de desenvolver produtos com a 

matéria-prima ecologicamente correta. O selo já possui quase uma centena de 
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produtos. Armani e Timberland seguiram a onda. A última grande grife a aderir foi a 

Levi's, que lançou em novembro de 2006 uma linha de jeans 100% "verde", batizada 

de Levi's Eco. No Brasil, a confecção Coexis, de São Paulo, está produzindo o 

primeiro índigo nacional feito com algodão orgânico. Um dos clientes é a grife 

carioca Osklen, que encomendou uma coleção completa para ser colocada no 

mercado nos próximos meses. Apesar do início promissor e de contar com o apoio 

da patrulha de ativistas ambientalistas, a moda ecologicamente correta terá de 

superar alguns obstáculos para se sustentar a médio e longo prazo. O principal 

deles é convencer a maior parte dos consumidores a pagar mais pelas roupas 

"verdes". Algumas peças orgânicas chegam a custar 30% mais caro que as 

tradicionais. A entrada das grandes redes varejistas no negócio resolve parte do 

problema. 

A empresa pioneira e líder no ramo da moda sustentável é a TRAID (Textile 

Recycling for Aid and International Development): é uma maravilhosa iniciativa que 

envolve reciclagem e filantropia . O estoque da TRAID é farto e vem de 900 postos 

de reciclagem espalhados pelo sudeste e o norte da Inglaterra. As roupas doadas à 

TRAID são escolhidas e classificadas e depois redirecionadas para as lojas TRAID 

em Londres e em Brighton. Aquelas manchadas ou estragadas são reformadas, 

refeitas ou redesenhadas por designers e colocadas à venda com a grife 

TRAIDdreamade.  

O dinheiro arrecadado com a venda das roupas é usado na expansão das 

atividades da TRAID e para financiar workshops de reciclagem de roupas em 

escolas de Londres. Além disso, parte dessa arrecadação é doada para projetos de 

caridade fora da Inglaterra. Portanto, quando a pessoa compra roupa na TRAID não 

só ajuda os pobres, como também está intensificando uma atividade que tem tudo a 

ver com a moda do futuro. Entre os objetivos da TRAID estão: proteger o meio 

ambiente, restaurando e salvando roupas e calçados; reduzir a pobreza do mundo, 

arrecadando dinheiro para desenvolvimento de projetos; educar a Inglaterra em 

relação à natureza e aos problemas com a pobreza no mundo. A TRAID foi fundada 

em julho de 1999, constituindo-se em um novíssimo meio de caridade, dedicada a 

arrecadar fundos para o desenvolvimento internacional pela reutilização e 

reciclagem de roupa e calçado indesejável no Reino Unido. 

Desde o seu lançamento, TRAID tem sido muito forte e ganhou honras por 

sua capacidade de trazer mensagens de reciclagem e pobreza ao mundo fashion, 
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ao público em geral e até à imprensa. 

 Em 2003, lançou seu primeiro TRAID Bag for Life, que foi desenhado por 

Wayne Hemingway. No mesmo ano, TRAIDremade era um finalista do Prêmio 

Nacional de Reciclagem.  

TRAID estabeleceu o seu Programa de educação imensamente popular no 

final de 2003, priorizando a conscientização da preservação ambiental. Não vendem 

pela internet. Tem parceiros e afiliados. Funcionários são voluntários. 

A TRAID serve de modelo e inspiração, mas não pode ser considerada 

“concorrente”, por não se situar no Brasil e também porque o trabalho desenvolvido 

tem caráter eminentemente filantrópico e, apesar de ser gerido com muito 

profissionalismo, não visa o lucro empresarial. 

 
2.4.3 Criatividade, Artesanato e Customização  

 
Segundo Mirshawka (1992), criar é um processo de transformação de uma 

idéia, atribuindo – lhe uma forma exterior. Na criação, dar forma significa algo 

integrado na busca intencional para se alcançar um objetivo, transformando o 

invisível no visível, buscando novas realidades. O autor acredita que não se deve 

considerar a criatividade com um dom, mas sim como uma qualidade humana, que 

se adquire com educação e que é aperfeiçoável como tantas outras.  

Ele diz que o potencial criativo está presente em todos os seres humanos e 

deve-se seguir alguns princípios como conhecimento de si mesmo; métodos e 

disciplina; confiança em si e na sua criação e percepção imprescindível para o 

afloramento da criatividade.  

Mirshawka (1992, p. 280), afirma que “A relação entre criar e experimentar vai 

nos dar a possibilidade de sermos nós mesmos, e também a medida de nossas 

possibilidades de ação no mundo”. 

Segundo Lipovetsky (1989), atualmente todo mundo está sendo convidado a 

retirar barreiras, misturar estilos, liquidar os estereótipos, e sair das regras e das 

convenções fossilizadas, tornando a moda hedonista e hiperindividualista, gerada 

pelos últimos desenvolvimentos da sociedade de consumo; uma sociedade em que 

os valores culturais primordiais são o prazer e a liberdade individual; o que é 

valorizado é o desvio, a personalidade criativa, a imagem surpreendente e não mais 

a perfeição de um modelo. O autor acredita que isso está ligado ao impulso do 
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psicologismo, aos desejos de maior independência e de expressão de si.  

Segundo Mesquita (2004), na moda contemporânea o desejo de 

exclusividade e de diferenciação está impregnado na sociedade. Esse caminho, 

presente mais e mais em diversas manifestações de desejo do consumidor e da 

fabricação dos produtos e serviços, escancara novamente o individualismo presente 

na subjetividade contemporânea.  

  Dentro deste contexto pode-se dizer que o artesanato na moda está cada 

vez mais em ascensão, pois as pessoas não querem mais se vestir iguais às outras. 

        O artesanato é essencialmente o próprio trabalho manual ou a produção de um 

artesão (artesão + ato). O artesão é identificado como aquele que produz objetos 

pertencentes à chamada cultura individual e personalizada, que produz peças, 

únicas e exclusivas, que chegam a custar o equivalente ao que um trabalhador 

levaria anos para ganhar, pois são peças elaboradas individualmente e 

cuidadosamente personalizadas.  

O artesanato é tradicionalmente a produção de caráter único, na qual o 

produtor (artesão) possui os meios de produção (sendo o proprietário da oficina e 

das ferramentas), realizando todas as etapas da produção, desde o preparo da 

matéria-prima, até o acabamento final; ou seja, não havendo divisão do trabalho ou 

especialização para a confecção de algum produto. 

 

 
Figura 11: Jaqueta feita artesanalmente com retalhos de tecidos e desenhos em aplique 

sobre tecido. 
 

Fonte: <http://milhogurreiro.artblog.com.br/> 
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Figura 12: Bolsa confeccionada artesanalmente com tecido fabricado a partir de sacolas 

plásticas 
 

Fonte: <http://www.marialixo.com.br> 
 

 
Figura 13: Bolsa confeccionada artesanalmente com filtros de café usados 

 
Fonte: <http://danielbolsasdefiltros.blogspot.com> 
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Figura 14: Luminária confeccionada com papel de seda colorido e bambu 

 
Fonte: <http://danielluzearte.blogspot.com> 

 

Segundo Castells (2002) a moda tem papel fundamental, andando 

concomitantemente com o artesanato. As identidades são definidas nas fronteiras, 

no confronto entre o “nós” e o “eles”. Estas fronteiras, no entanto, não são estáticas, 

mas sim, dinâmicas e flexíveis, permitindo novos moldes fronteiriços, novas 

possibilidades de identificação que são produzidas e reproduzidas pelo individuo no 

decorrer das interações sociais.  

Longe de serem cristalizadas, as identidades definem-se como contraditórias 

múltiplas e mutáveis. Pode-se dizer o mesmo do artesanato. 

É neste contexto de desconstrução das verdades e valores absolutos, 

inclusive no que concerne ao “ser” individuo, que a busca da individualização 

permitirá o surgimento da customização, que procura traduzir a personalidade, 

dentro de um estilo que caracteriza a pós-modernidade e que se materializa na 

criação sobre o corriqueiro.  

Segundo Palomino (2002, p.49) “Customizar vem da expressão inglesa 

costum made, que significa “feito sob medida”. O verbo to customize é “fazer” ou 

mudar alguma coisa de acordo com as necessidades do comprador”. 

A roupa customizada, personalizada, singular, porém distante do mundo da 

alta costura, invadiu o mundo da moda num grito contra a massificação, contra a 

imposição das marcas e com um perfume de exaltação do eu extremamente 
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presente no imaginário coletivo (MESQUITA, 2004). 

Já na visão de Vincent Richard (1989, p. 145), “a linguagem evoca 

freqüentemente o imaginário, estabelecendo vínculos entre sonho e realidade, mas 

adota uma ampla gama de variações, sobretudo no domínio do vestuário”. “Neste 

sentido, no contexto atual de uma “era” de valorização da criatividade pessoal”, 

customizar adquire uma nova significação e a customização tornou – se o ato da 

pessoa interferir numa roupa, usar, transformando, a criatividade e, segundo suas 

fantasias, desfiando, cortando, pintando ou mesmo misturando texturas e peças. É, 

de fato, o adaptar de um produto às necessidades e desejos de cada um, buscando 

com isso a personalização, através de um visual diferente, incomum e inusitado; ao 

mesmo tempo em que customizar individualiza as peças, destaca o individuo no 

meio social, ao satisfazer seu universo cultural e criador. Ao fazer a troca e 

customizar, está se reciclando e colaborando para a redução de dejetos e poluição, 

como também reaproveitando matérias-primas para diminuir impactos ambientais.. 

Sperandéo, dono da marca Carmin disse em artigo publicado pela Revista 

Criativa (2008): 

 
A customização não serve apenas para dar cara nova a itens que andavam 
de escanteio no guarda-roupa. Tem sido aplicada a peças zero quilômetro, 
para deixá-las com um visual único. 'Em torno de 15% a 20% dos clientes 
da Carmim customizam suas peças no ato da compra. Todos gostam de ter 
uma roupa com personalidade. 

 

Neste sentido, percebe-se claramente um contra senso: se customizar é 

colocar na roupa a criatividade individual, a personalidade de quem vai vesti-la, 

então a customização comercial nada mais é do que uma roupa diferente, mas sem 

o “espírito” criador, inovador e pessoal que define a customização e que tem 

fundamento e razão de ser no contexto histórico e social da pós modernidade. Assim 

sendo, o “brincar com a roupa,” tornando-a, mais como uma revelação de si e seus 

gostos, se perde nessa intenção de customização comercial. De fato, a grande 

indústria não tem como absorver algo tão pessoal e que se presta a ser como marca 

de distinção de uma época: a criatividade individual. 

A estilista Valéria, em reportagem publicada pelo Jornal o Comércio de Jahu 

no ano de 2003, e disponibilizada pelo site Jaú Info (2008) fala que: 
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[...] usando roupas de brechó é possível fazer um estilo. Na moda tudo volta 
atrás. O pessoal da moda costuma usar muito os brechós. Compra-se roupa 
por um preço muito bom e elas são reformadas: usam-se bordados, 
colocam-se bolsos, tiram-se mangas. Falamos que a roupa fica 
customizada, ou seja, personalizada. 

 

 
Figura 15: Casaco confeccionado e customizado artesanalmente apresentando em seu 

acabamento rendas brancas 
 

Fonte: <http://www.abril.com.br/album/faca_voce_mesmo_reciclagem_roupas.shtml> 
 

 
Figura 16: Bolsa confeccionada com jeans e a customização com apliques de flores de 

tecidos coloridos 
 

Fonte: <http://www.abril.com.br/album/faca_voce_mesmo_reciclagem_roupas.shtml> 
 



 75

 
Figura 17: Customização de calça jeans feita através da aplicação de borboletas com cola 

pano. 
 

Fonte: <www.abril.com.br/album/faca_voce_mesmo_reciclagem_roupas.shtml> 
 

2.4.4 Segmentação 

 

Segundo o dicionário Aurélio (2004), segmentar significa dividir em 

segmentos, considerando seguimento como parte de um todo maior. De forma 

prática, segmentar o mercado seria, por exemplo, dividi-lo de acordo com aspectos 

demográficos (como localização, idade, etc.) ou aspectos de estilo de vida 

(profissão, atividades, atitudes etc.). 

A segmentação é uma das principais estratégias para a construção e a 

manutenção de um negócio bem sucedido. Cada público tem suas necessidades e 

comportamentos específicos e para atingir e atender cada um deles, de forma 

correta e essencial, é fundamental conhece-los e defini-los bem (SENAC, 2004). 

Para o mercado de moda, assim como para a maioria dos demais mercados, 

podemos considerar basicamente dois tipos de público: o consumidor final e o 

consumidor empresarial, representando uma indústria ou uma empresa de varejo. 

Mas a segmentação vai muito além. No caso do consumidor final, vai realmente 

além de uma simples divisão de dois grupos.  

O consumidor/público de uma loja ou uma marca pode ser homem ou mulher, 

pode ser bebê (no caso representado pelos pais, que decidem e efetivamente 

realizam a compra), criança (os pais ainda compram e opinam, mas a criança tem 

um grande poder de influenciar), Teen (nem criança nem adolescente, entre os sete 

e doze anos e com um poder de influenciar e decidir ainda maior), adolescente (já 
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com poder de influenciar e, em alguns casos, até  de comprar) ou adulto; pode ser 

de classes sociais mais baixas e buscar o produto por preço, ou ter um maior poder 

aquisitivo e buscar qualidade e diferenciação; pode ter necessidades diversas- como 

roupas para praticar um esporte, para fazer uma viagem de aventura, para trabalhar 

(como é o caso de um médico, que precisa de roupas brancas), roupas em 

tamanhos grandes, roupas para a gravidez, para uma festa- entre tantos outros 

motivos específicos, e ainda pode ter estilos diversos de vida e estilos diversos para 

se vestir, podendo ser moderno, criativo, elegante, esportivo, sexy ou romântico. 

Com a segmentação definida é necessário: 

 

• Identificar e expor melhor os produtos; 

• Oferecer serviços e diferenciais mais adequados; 

• Comunicar melhor os produtos e a marca; 

• Fidelizar o consumidor, transformando – o em cliente, com uma identidade 

própria e uma identificação com a marca escolhida; 

 

Depois de segmentar, é o momento de conhecer melhor o seu 

consumidor/público alvo, estreitando ainda mais o relacionamento com ele e 

permitindo um entendimento maior de suas necessidades e anseios, melhorando o 

desempenho total da empresa. 

 

2.4.5 Segmentação Green Multwear  

 
Na concepção de Mesquita (2004), as manifestações estéticas ligadas às 

ruas e à convivência em espaços públicos datam do século XVIII. Muitos 

movimentos de estilo surgiram no decorrer da história; composições autênticas, 

originárias de sub-culturas permeadas por todo um estilo de viver vão, a partir de 

então, fazer parte dos referenciais de moda. O autor afirma que a partir dos anos de 

1950, as sub-culturas tornaram-se referências de moda e reforça o espaço urbano 

como foco de pesquisa de tendência e palco de manifestações originais e 

autenticamente criativas.  

“[...] estilos de vida servem de inspiração para o desenvolvimento de produtos 

de moda. Nas ruas, convivem harmoniosamente os bikers, surfistas, cyber games e 

inúmeras outras culturas” (MESQUITA, 2004, p.30). 



 77

A partir de então, e cada vez mais, o autor afirma que os criadores ligados à 

indústria do prêt-a-porter, e até mesmo da alta-costura  “têm um olho nas ruas”, não 

só como fonte de inspiração para moda, mas, também, com o desejo de que a moda 

“apareça” de fato, nos corpos das pessoas “comuns”, no dia à dia. Esse é o início de 

um processo que Mesquita chama de democratização da moda. 

Kalil (1996, p.123) diz “Moda não é suposto de ser bonita. Tanto é que às 

vezes o feio pode estar na moda. Qualquer coisa pode vir estar na moda”. 

Concordando com a escritora, Mesquita (2004, p.132) também diz que na corrida 

atrás das novidades, aquilo que é novo se torna cada vez mais rapidamente velho. 

Citando o estilista Alexandre Herchcovitch conclui afirmando que “(...) tudo que já foi 

combinado é recombinado, podendo ser usado de tudo, porque tudo é possível, tudo 

se pode usar”. 

Um certo “excesso” é comum como característica da moda contemporânea, 

um mix de referência, a “era do pode tudo”, “a hora do ecletismo” produz 

movimentos diversos, em múltiplas direções. Mesmo esse aparente “oba-oba”, 

porém, contém paradigmas que podem ser considerados em algumas análises de 

manifestações de moda. Um deles é a utilização de recursos revivals, que também 

caracterizam outras manifestações culturais e artísticas contemporâneas. Exemplo 

disso é o que vimos na publicidade e no design de produtos que inúmeras vezes 

remetem-nos outros tempos ou outras criações (MESQUITA, 2004). 

  
 

Flutuação de signos que assim passam de uma “tribo urbana” a outra ou se 
apresentam como pura estética paradoxal entre indivíduos, que apreciam 
suas formas e delas se apropriam, sem se preocuparem com sua origem, 
desviando mais uma vez marcas que já vieram de outro contexto cultural e 
social. Alguns usuários de piercings gostam da idéia de ter metal no corpo. 
As tatuagens biomecânicas representam uma tecnicização do corpo: 
circuitos eletrônicos, chips, máquinas cibernéticas, formas geométricas ou 
ainda desenhos de monstros saídos da cultura cibernética e principalmente 
dos videogames. Muitas vezes o estilo tribal mistura-se ao estilo 
biomecânico, já que são possíveis todas as variações havendo intercambio 
de signos pelo prazer (VILLAÇA; CASTILHO, 2006, p.166). 

 

A partir daí, Villaça e Castilho (2006) desenvolvem a idéia de uma mistura de 

estilos dentro do mundo da moda; eles dizem que as fronteiras entre feminino e 

masculino, entre natural e sintético, são cada vez mais fluídas.  

 
Em relação à moda todas as décadas do século XX, além de vários 
períodos de séculos passados, vêm sendo revisitadas com referencias cada 



 78

vez mais localizadas. Chegamos ao cúmulo de revisitar alguns anos 
específicos. Falou-se em “revivals do ano X ou Y” ou ainda de estações do 
ano de determinado período! Atualizadas, misturadas a novos elementos e 
progressos tecnológicos, as releituras são cada vez mais específicas 
(MESQUITA, 2004, p.55). 

 

Dentro do mesmo raciocínio, Freitas (2003) acredita que o comportamento de 

consumo não surge ao acaso. Envolve variáveis de natureza psicológica, assim 

como determinismos sócio-grupais e culturais.  

A autora conclui, afirmando que se vive um tempo em que as identidades se 

configuram pelo consumo, e se depende do que se possui, ou do que se pode 

chegar a possuir. Portanto, ela ressalta que a identidade consiste no foco de um 

repertório de pequenos papéis, mais do que no núcleo de uma hipotética 

interioridade.       

Em função de toda esta globalização, desta idéia plural ou múltipla de 

referências de moda, “moda múltipla”, desta tendência de revivals, e por viver dentro 

deste universo, sentiu – se a necessidade de criar um segmento de moda unindo 

três grupos distintos de estilo, porém interligados em um mesmo objetivo, perante 

suas concepções de vida.  Nomeou-se, então, o segmento Green Multwear, 

englobando o segmento surfwear, hippiewear, juntamente com o alternativowear, 

aliados ao consumo consciente, dentro da onda de preocupação ecológica que 

permeia nossos dias. 

Freitas (2003, p. 113) reforça isso tudo, quando diz que:  
 

Consumidores de moda são seres humanos motivados por necessidades 
intrapsicológicas e sócio-culturais. Motivações, necessidades, 
personalidades, autoconceito são processos psicológicos que merecem 
análise, quando o foco é ser humano em seu papel de consumidor de 
moda. 

  

Sendo assim, acredita-se que o comportamento de consumo envolve um 

conjunto complexo de processos psicológicos e socioculturais, em que se realizam a 

apropriação e o uso dos produtos pelos indivíduos. Segundo Potengy, Paiva e 

Castro (1999), o consumo vem se tornando um elemento forte na conformação de 

estilos de vida e de identidade.      

         



 79

2.4.6 Gestão de marca  

 
O objetivo deste tópico no presente trabalho é destacar o papel da 

importância que a gestão de marcas de moda pode desempenhar para a fidelização 

dos clientes, para a segmentação do mercado e para a geração do valor adicionado 

ao produto.  

Através da descrição dos significados de uma marca e do exame das 

vantagens, desvantagens e dificuldades gerenciais, pode-se afirmar que as marcas 

próprias contribuem para o sucesso tangível e intangível das coleções de moda, 

constituindo-se em um elemento de competitividade.        

Existem registros de que as marcas surgiram ainda na história antiga, para a 

identificação dos fabricantes de determinadas peças. Alguns estudiosos dizem que 

as guildas medievais ordenavam que seus artesãos assentassem marcas em seus 

produtos, com a finalidade de proteção legal ao produtor e para a segurança do 

consumidor, evitando a permuta do produto por outro de qualidade inferior 

(KOTLER, 2000). 

A marca, compreendida num sentido amplo, é o símbolo que identifica, 

rapidamente, a propriedade e os produtos da empresa, representando, desta forma, 

toda a organização; enquanto que as “marca” entendidas como comerciais, 

envolvem um grupo ou linha de produtos (CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN, 

2008).  

De acordo com o site do Centro Português de Design – CPD (2008), pode se 

afirmar que uma marca possui requisitos funcionais, estéticos e formais. 

Segundo o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial (2008), marca é 

todo o sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e 

serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a 

conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.  

Na visão de Lendrevie (1993), a marca é a tradução de competitividade e de 

permanência no mercado, representando uma garantia para o consumidor e uma 

responsabilidade para o fabricante. 

A elaboração de uma marca pressupõe uma intensa reflexão por parte das 

empresas que queiram explorar este caminho. 

Segundo Souza- Nemer (1993), a primeira decisão de marcas que uma 

empresa deve tomar é se vai usá-las ou não em uma de suas linhas de produto. Sua 
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não utilização leva às chamadas marcas ou produtos genéricos, geralmente 

commodities de pouca ou nenhuma diferenciação, acarretando menores custos de 

embalagem, comunicação, entre outros. Opostamente, a utilização de marcas 

incorre em muitos e altos custos adicionais, mas traz vantagens para a empresa, 

desde que geridas corretamente. 

 
2.4.7 O valor da marca 

 

Segundo Tavares (1998), a construção de marca é uma atividade interagente 

entre empresa e consumidor. Ele acredita que quatro aspectos são considerados 

significativos na construção do valor de marca na perspectiva da empresa: a 

imagem, a identidade, a reputação e o posicionamento da empresa e do produto.  

Dentre estes aspectos, no modelo de liderança da marca, a estratégia de 

identidade é a que Aaker (2002) credita ser a mais significativa (não que as outras 

não tenham que ser desempenhas), pois esta especifica claramente o que a marca 

aspira significar. Com a identidade implementada, a execução pode ser gerenciada 

de modo que acerte o “alvo” de maneira eficaz. Neste mesmo raciocínio o autor diz 

que: 

 
O desenvolvimento de uma identidade de marca depende da completa 
compreensão dos clientes, dos concorrentes e da estratégia de negócio da 
empresa. São os cliente que, em última análise, impulsionam o valor da 
marca, e uma estratégia de marca, portanto, necessita ser baseada em uma 
estratégia forte e disciplinada de  conhecimento das motivações dos clientes 
(AAKER, 2002, p. 27).  

 

Tavares (1998), afirma, que a marca é o fio condutor destes componentes. É 

ela que, em grande parte, confere distinção aos produtos, sendo o elo mais 

significativo das relações entre a empresa e o mercado.  E concorda com Aaker 

(2002) em relação à decisão de como construir e manter marcas fortes, dizendo que 

é uma questão estratégica e tem que ser o ideal de qualquer empresa.  A justificativa 

para isso baseia-se, em termos financeiros, na análise do PuIms (impactos das 

estratégias de marketing no lucro). Buzzell e Gale (1997) analisaram 2.700 negócios 

em que se constatou a correlação entre participação de mercado e lucratividade, 

mais precisamente : o retorno sobre o investimento médio das marcas “dominantes” 

foi pelo menos 50% maior que o da segunda marca e, quase três vezes maior do 
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que a marca “seguidora”, posicionada abaixo. 

Este padrão foi confirmado por outros trabalhos desenvolvidos nos EUA. Uma 

pesquisa feita pelo “American Consumer Goods” mostrou que a marca número um 

obtém 20 % de retorno, a número dois 5 % e as restantes perdem dinheiro (THE 

YEAR, 1988). 

Já no ponto de vista de Aaker (2002), o valor da marca não pode ser medido 

com precisão, mas pode ser estimado. O autor acredita que, devido à grande 

margem de erro, tais estimativas não podem ser utilizadas para avaliar programas 

de marketing, mas podem mostrar que ativos de marca foram criados. O autor 

afirma, ainda, que essas estimativas também podem servir de referência para o 

desenvolvimento de programas e orçamentos de construção de marcas. 

Aaker (2002) também diz que estimar o valor da marca envolve lógica simples 

e direta. Primeiro, o fluxo de receita de cada um dos principais mercados de produto 

oferecendo a marca é identificado; as receitas são, então, divididas em atribuíveis 

(1) à marca, (2) a ativos fixos, como fábricas e equipamentos, e (3) a elementos 

intangíveis, como pessoas, sistemas, processos ou patentes. As receitas atribuíveis 

à marca são capitalizadas, fornecendo um valor para a mesma naquele mercado. 

Agregando-se a diversos valores de mercado do produto, chega-se ao valor geral 

daquela marca.       
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3 PLANO DE NEGÓCIO – LuZenSã “Vestir com consciência” 

 
 
3.1 Sumário executivo 
 

3.1.1 Enunciado do Projeto 

 

Este Plano de Negócios tem como objetivo apresentar os estudos e a análise 

de viabilidade da criação de uma empresa atuante na área de moda, a LuZenSã 

Ltda, que tem seu foco na realização de reformas e (ou) customização de roupas a 

partir de peças já existentes no mercado, além de confeccionar roupas com retalhos 

de tecidos que por algum motivo não são  aproveitados por indústrias têxteis e  

oferecer consultoria de moda a clientes que desejam reciclar suas roupas preferidas. 

A estrutura da empresa será simples, de acordo com padrões modernos de 

racionalização, utilizando-se sempre que possível, de parcerias e terceirização, com 

o objetivo de aportar know-how e experiência às suas atividades nascentes. 

A clientela alvo da LuZenSã é constituída por pessoas que estão ligadas a 

esportes que têm contato com a natureza, com atividades alternativas, pessoas 

comprometidas com a cultura e com atividades altruístas, pessoas abertas para 

idéias e iniciativas novas, que vão desde a forma de vestir, comer e levar a vida 

como um todo e que se interessam pela causa de um mundo mais justo e melhor. O 

perfil demográfico e psicográfico do público é de regiões que dependem do turismo 

esportivo, ecológico e alternativo e daquelas onde a movimentação cultural é mais 

intensa.  

 
3.1.2 Competência dos Responsáveis 

 
A LuZenSã está bem estruturada para aproveitar a oportunidade que se 

apresenta para seus produtos e serviços. Para que se atinja um alto nível de 

eficiência e produtividade, é importante que, quando da divisão de trabalho, sejam 

levadas em consideração as competências das sócias, respeitando e valorizando as 

aptidões de cada uma. 

As designers Ana Dal Bello e Vanessa Mariano da Rocha possuem amplos 



 83

conhecimentos práticos nas atividades de criação, customização e produção de 

moda, além de experiência no setor de criação, corte, costura, técnicas de 

tingimento e bordado, vivência de mercado, com atuação nas áreas de produção de 

moda (catálogos e desfiles), vitrinismo, marketing, vendas, organização, 

planejamento e administração.  

É vital que se continue mantendo contato constante com o mercado, através 

da presença das empresárias nos mais variados eventos ligados ao segmento 

Green Multwear. Também é relevante a participação das mesmas em treinamentos 

e cursos. 

 

3.1.3 Os Serviços e a Tecnologia 
 

O produto oferecido pela LuZenSã serão roupas usadas customizadas e (ou) 

reformadas, e peças novas criadas a partir de retalhos de tecidos não aproveitados 

por indústrias têxteis. Os serviços serão prestados sob forma de consultoria de moda 

a clientes que desejam reciclar suas roupas preferidas. No caso da prestação de 

serviço, um briefing será elaborado, para o setor de produção tomar conhecimento 

da intenção do cliente, possibilitando a satisfação deste.  

Os métodos e tecnologias aplicados utilizam sistemas de custos reduzidos, 

fazendo uso das ferramentas que apresentam o melhor custo x beneficio, ou seja, o 

grande diferencial da empresa é humano e não tecnológico, em todos os sentidos: 

desde a companhia de pessoas capacitadas e gabaritadas nas áreas técnicas 

(considerando que os processos necessários para o funcionamento da empresa não 

exigem grandes tecnologias), até a difusão do consumo consciente.  

A atenção dada à excelência do trabalho é percebida pela construção de um 

conjunto de regras e procedimentos mínimos, implantados de forma  funcional, com 

a finalidade de orientar cada parte da organização para que execute no tempo certo, 

de forma correta e harmônica, a sua tarefa, atuando na mesma direção e tendo 

como objetivo comum ser uma empresa competitiva: ter qualidade com 

produtividade e, em decorrência, resultados empresariais favoráveis. 

 
3.1.4 O Mercado Potencial – A Oportunidade 

 

O segmento de mercado no qual a marca atuará é o que hoje se costuma 



 84

chamar de “mercado verde”. A definição de marketing ambiental ou “verde” (Peattie 

e Charter apud Pujari e Wright, 1996, p.19) pode ser considerada como “processo de 

gestão holística responsável por identificar, antecipar e satisfazer as necessidades 

dos clientes e da sociedade, de modo lucrativo e sustentável”. 

O mercado verde ainda é jovem, apresentando características diferenciadas 

em relação aos mercados maduros.  

O alto investimento de penetração e o baixo volume de consumo, que 

provoca pouco faturamento (característicos do mercado jovem), podem ser vistos 

como desvantagens. No entanto, analisando-se mais detalhadamente, pode-se 

constatar que o consumo inicial reduzido fará com que o investimento inicial também 

não necessite ser de grande monta, assim como a estrutura da empresa não 

precisará ser muito complexa. O que for aplicado na construção da cultura de 

consumo e na fixação da marca dará retorno. 

À medida que o mercado amadurecer e o consumo aumentar, a empresa 

crescerá e terá condições de arcar com a maior demanda.  

O ingresso em um mercado potencial oferece as dificuldades características, 

mas ao mesmo tempo representa um desafio estimulante às novas 

empreendedoras.        
 

3.1.5 Elementos de Diferenciação 

 
Além do atendimento personalizado, o grande diferencial dos produtos e 

serviços da LuZenSã fica por conta do intangível: desejo de pertencer a uma tribo, 

de consumir sem remorsos, de fazer parte de um processo que melhora as 

condições de vida em sociedade, de responsabilidade social, de proteção ao meio 

ambiente, de luta por um mundo melhor, de apreciação da arte e da criação de elos 

emocionais entre produto e cliente (fazendo este perceber e sentir o DNA das 

peças); enfim de aprimoramento da qualidade de vida humana na prática 

compulsória do consumo. 
 

3.1.6 Previsão de Vendas 

 
Em fevereiro far-se-à o lançamento de uma série limitada de 200 peças, para 

servir de parâmetro para as próximas coleções. Em maio será lançada a primeira 
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coleção elaborada de acordo com a demanda da série experimental, e assim 

sucessivamente. 

 

3.1.7 Rentabilidade e Projeções Financeiras 

 

3.1.7.1 Projeção de receita para o Produto  

 

Na projeção 1, no cenário otimista, o cálculo para a receita do produto 

resultou, considerando como base vender todas as peças em seis meses, uma 

receita semestral de R$19.360,00 (dezenove mil trezentos e sessenta reais) e a 

mensal de R$ 3.226,67 (três mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seta 

centavos). Na projeção 2, cenário realista, foi considerado como base vender 75% 

das peças,  tendo uma receita semestral de R$14.520,00 (quatorze mil quinhentos e 

vinte reais) e mensal de R$2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais). E por 

último na projeção 3, dentro do cenário pessimista, tendo como base vender 50% 

das peças, a receita semestral fica em R$ 9.680,00(nove mil seiscentos e oitenta 

reais) e a mensal resulta em 1.613,00 (um mil seiscentos e treze reais) .   

 
3.1.7.2 Projeção de Receita para o Serviço 
 
 

Para a receita mensal de serviço na projeção 1, cenário otimista, 

considerando como base a receita de serviço visando trabalhar 8 horas diárias que 

multiplicados por 25 dias (vinte e cinco ) trabalhados no mês, (sendo realizadas 

pelas sócias do empreendimento), estima-se trabalhar 200 (duzentas) horas 

mensalmente cobrando-se R$30,00 (trinta reais) por visita, gerando uma 

arrecadação de R$6.000,00 (seis mil reais) mês. Assim como na projeção 2, cenário 

realista, estima-se trabalhar  quatro horas ao dia estimando-se realizar 100 horas 

trabalhadas ao mês cobrando-se o valor de 30.00,00 (trinta reais) gerará uma 

arrecadação de 3.000,00(três mil reais)  e mediante a  projeção 3, cenário 

pessimista, serão trabalhadas 2 horas ao dia cobrando-se também 30,00, a 

arrecadação será de 1.500,00 mil e quinhentos reais). 

Portanto constatou-se uma receita mensal total referente à R$ 9.226,67 (nove 

mil duzentos e vinte seis reais e sessenta e sete centavos), contando com o cenário 

otimista do serviço e do produto.  
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3.1.8 Necessidade de financiamento 

 

Para a implantação da empresa, serão usados recursos próprios, sendo 

descartada qualquer fonte de financiamento existente no mercado para este fim. 

Além disso, a empresa terá uma reserva de capital de R$ 7.000,00 em seu caixa 

para as despesas necessárias no primeiro mês de atividade 

 

3.1.9 Demonstrativo do Resultado do Exercício 

 
Quadro 05: Capital necessário para a abertura da empresa 

Capital Necessário Abertura da Empresa 
Descrição Total 
Investimento Inicial R$ 39.160,00
Custos Fixos R$ 6.775,00
Variáveis R$ 5.220,00
Total R$ 51.155,00
Fonte: Da autora 
 
Quadro 06: Margem de contribuição 

Margem de Contribuição 

Discriminação Quant 
Custos 

confecção 
unid. 

Valor de 
venda 
unid. 

Imposto Imposto 
por unid.

Margem de 
Contribuição 

unid. 

Margem de 
Contribuição 

Total 
Faturamento 

Total 

Blusa 100 R$ 21,52 R$ 86,00 6% R$ 5,16 R$ 59,32 R$ 5.932,00 R$ 8.600,00
Saia Curta 20 R$ 21,50 R$ 88,00 6% R$ 5,28 R$ 61,22 R$ 1.224,40 R$ 1.760,00
Saia Longa 20 R$ 27,50 R$ 98,00 6% R$ 5,88 R$ 64,62 R$ 1.292,40 R$ 1.960,00

Vestidos  20 R$ 27,50 
R$ 

114,00 6% R$ 6,84 R$ 79,66 R$ 1.593,20 R$ 2.280,00

Calças 40 R$ 34,50 
R$ 

119,00 6% R$ 7,14 R$ 77,36 R$ 3.094,40 R$ 4.760,00
                  
Valores Totais 200           R$ 13.136,40 R$ 19.360,00
Fonte: Da autora 

 
Quadro 07: Receita do produto 

Receita do Produto 
Descrição % Valor Semestral Valor Mensal

Projeção 1 Cenário Otimista 100% R$ 19.360,00 R$ 3.226,67
Projeção 2 Cenário Realista 75% R$ 14.520,00 R$ 2.420,00
Projeção 3 Cenário Pessimista 50% R$ 9.680,00 R$ 1.613,33
Fonte: Da autora 
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Quadro 08: Receita mensal serviço 
Receita Mensal Serviço 

Descrição Visitas/dia Dia/Mês Valor da 
Visita Valor/Mês 

Projeção 1 Cenário Otimista 8 25 R$ 30,00 R$ 6.000,00
Projeção 2 Cenário Realista 4 25 R$ 30,00 R$ 3.000,00
Projeção 3 Cenário Pessimista 2 25 R$ 30,00 R$ 1.500,00
Fonte: Da autora 

 
Quadro 09: Receita mensal total 
Receita Mensal Total       
Descrição Valor Serviço Valor Produto Valor Total 
Projeção1 Cenário Otimista R$ 6.000,00 R$ 3.226,67 R$ 9.226,67
Projeção 2 Cenário Realista R$ 3.000,00 R$ 2.420,00 R$ 5.420,00
Projeção 3 Cenário Pessimista R$ 1.500,00 R$ 1.613,33 R$ 3.113,33
Fonte: Da autora 

 

3.1.10 Investimento Inicial 

 

O investimento inicial necessário para abertura da empresa é de R$ 

39.160,00 (trinta e nove mil cento e sessenta reais) fracionados da seguinte maneira: 

equipamentos eletrônicos R$ 4.130,00(quatro mil cento e trinta reais), equipamentos 

R$18.155,00(dezoito mil cento e cinqüenta e cinco reais), móveis e utensílios R$ 

740,00 (seiscentos e quarenta reais), instalações R$ 9.135,00 (nove mil, cento e 

trinta e cinco reais) e um capital de giro de R$ 7.000,00 (sete mil reais).  

Diante do investimento inicial, dos custos fixos e dos custos variáveis o capital 

necessário para a abertura da empresa será de R$51.155,00(cinqüenta e um mil 

cento e cinqüenta e cinco reais)  

 

3.2 A empresa 
 

3.2.1 Missão 

 
A LuZenSã reacende roupas já existentes, transformando-as em peças únicas 

e exclusivas, sendo reajustadas e customizadas a uma nova proposta. Abastecendo 

o mercado com “roupas novas”.  

Além de confeccionar peças com retalhos de tecidos que por algum motivo 

não foram aproveitados por indústrias têxteis e oferece consultoria de moda a 

clientes que desejam reciclar suas roupas preferidas. 
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3.2.2 Visão 

 

 
Figura 18: Esquema exemplificando a visão da empresa. 

 
Fonte: < http://sustentax.com.br/ind_2.html> e adaptado pela autora 

 
Ser competitivo e lucrativo, com crescimento sustentável, contribuindo, 

efetivamente, para a melhoria de qualidade de vida das pessoas e com a 

preservação do planeta, atuando em nível nacional. 

 
3.2.3 Objetivo da Empresa 

  
 O objetivo principal da empresa é a reforma e a customização de roupas 

usadas, integrando o vestuário à visão particular de mundo do público alvo, além de 

confeccionar novas peças com retalhos de tecidos não utilizados por indústrias 

têxteis e prestar assessoria de moda na reconstrução de peças pessoais: uma peça 

em desuso no guarda-roupa pode ser transformada em um look de vanguarda.  

 

3.2.3.1 Situação planejada desejada 

 
De acordo com os objetivos propostos, a LuZenSã planeja conquistar o 

mercado verde, que ainda é pouco explorado (mas cada vez mais difundido), 

participando de feiras e eventos ligados à proposta da marca.  
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De 2009 a 2012 serão prospectados os mercados nas cidades da região sul 

do Brasil - Balneário Camboriú, Florianópolis, Joinville, praias do litoral sul de Santa 

Catarina (Guarda do Embaú, P. Rosa, P. Ferrugem, Farol de Sta Marta), praias do 

litoral norte do RS (Torres, Capão da Canoa e Atlântida),  Porto Alegre,  e do Paraná 

(Curitiba, Maringá, Londrina e Ilha do Mel). A partir de 2012, a LuZenSã irá abranger 

os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia.  

As principais estratégias para alcançar tal situação são a maneira de levar o 

produto e o serviço ao cliente (forma personalizada, sempre com peças originais e 

exclusivas); a produção e distribuição ágil do produto/serviço     (terceirizando o 

transporte, quando necessário) e a associação da imagem da LuZenSã com  a 

conscientização e a preservação ambiental e sustentável. 

Para implantar a estrutura organizacional que viabilize os nossos objetivos, as 

roupas da LuZenSã partem das criações das designers (proprietárias), da mão de 

obra de facção e modelista (costureira, bordadeira e ilustrador gráfico, se 

necessário) e dos serviços da agência de publicidade e propaganda, do contador e 

do advogado.  

O desenvolvimento da empresa também se dá a partir do planejamento 

financeiro minucioso, levando-se em conta todas as variáveis previstas e aquelas 

que se apresentarem ao longo do caminho. Para tanto, se faz necessário que se 

mantenha um controle constante e rigoroso sobre o fluxo de caixa .  

A empresa prevê atingir a parcela do mercado nacional visada no decorrer do 

3º ano. 

 
3.2.3.2 O Foco 

 
O foco da marca é a reforma e ( ou) customização de roupas usadas,  

inserindo-se no contexto da “moda do futuro”, ou seja, peças com design artístico e 

sustentável, evitando maior desgaste ambiental com a fabricação desnecessária de 

materiais e o acúmulo de mais dejetos . Nesse contexto, a confecção de novas 

peças se dará a partir do reaproveitamento de retalhos de tecidos, oferecendo-se 

também o serviço personalizado de consultoria de moda, repaginando-se roupas em 

desuso.   
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3.3 Plano de marketing 
 
3.3.1 Análise de Mercado 

 
3.3.1.1 O Setor 

 
O mercado é amplo e jovem, porque só recentemente as empresas estão 

despertando para o consumo consciente, existindo poucos concorrentes ligados à 

moda do futuro. Isso nos faz crer na abertura de um grande nicho de mercado, 

podendo-se fazer parte das empresas pioneiras neste ramo. O público alvo é 

composto por pessoas ligadas a esportes que têm contato com a natureza, a 

atividades alternativas, pessoas comprometidas com a cultura, com atividades 

altruístas, abertas para idéias e iniciativas novas, que vão desde a forma de vestir, 

comer e levar a vida como um todo, e que se interessam pela causa de um mundo 

mais justo e melhor. O perfil demográfico e psicográfico do público é de regiões que 

dependem do turismo esportivo, ecológico e alternativo e daquelas onde a 

movimentação cultural é mais intensa.  

Segundo as pesquisas aplicada, pesquisa teórica ou documental, pesquisa de 

campo, pesquisa de observação e de área de abrangência e estudo de caso 

realizadas no Brasil (via internet e telefone) e no Estado de Santa Catarina (com 

visitas informais), constatou-se que:  

 

• Por serem peças originais, artísticas, únicas, artesanalmente confeccionadas 

e por terem como matéria prima produtos reciclados, estas despertarão a 

atenção dos consumidores que se interessam pela causa de uma vida e de 

um mundo melhor, e pela moda, pois muita gente está usando roupa vintage, 

quando antigamente a maioria das pessoas tinham preconceito contra isso;  

• Devido à escassez de oferta de produtos deste perfil, o público alvo não 

consome o que poderia, porque não encontra;  

• A solução para o aquecimento global ou para a diminuição da poluição não 

está apenas nos produtos ecologicamente corretos. Está na opção por reduzir 

o consumo (SIGNORINI, 2007); 

• Segundo Pedro Fortes, (durante o Fórum de Moda realizado em 2007 na 

UNISUL), em função da influência nacional e internacional a partir do fluxo 
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turístico, a moda no estado (SC) acompanha tendências mundiais das 

culturas do vestuário. Como resultado, espera-se a elevação dos índices de 

consumo de produtos ecologicamente corretos, porque essa é uma tendência 

mundial. Assim conclui-se que é uma crescente a conscientização humana 

em relação ao planeta, trazendo simultaneamente um crescimento para a 

consciência sustentável. 

• A ACIF (Associação Comercial e Industrial de Florianópolis - 2008) é filiada à 

Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina - 

FACISC, que por sua vez é associada à Confederação das Associações 

Comerciais do Brasil - CACB, que congrega 1.600 associações comerciais em 

todo o país. Segundo informações do técnico comercial da ACIF, Sr. Maurício 

Duarte Cardoso, dentre todas estas, não há inscrição de nenhuma empresa 

que preste consultoria de moda;  

• Foram consultados mais de 200 sites brasileiros e foi localizado apenas um 

concorrente que tem exatamente o mesmo perfil da empresa. A maioria 

reforma e customiza peças pessoais, e não compradas em brechós e bazares 

e entregues prontas, como é uma das propostas da LuzZenSã. Existem, no 

Brasil, muitos locais onde se vende (inclusive via internet) roupas usadas 

(brechós), porém não customizam e reformam as peças. Por outro lado, há 

algumas pessoas que oferecem o serviço de customização de roupas, a partir 

das peças das clientes( não compradas em brechós), o que a marca também 

se propõe a fazer, quando do serviço de consultoria; 

• Há uma vasta gama de potenciais fornecedores em todos os cantos do Brasil 

e no exterior.  Constatou-se em Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre pelo 

menos 10 brechós em cada cidade, possíveis fornecedores e em Balneário 

Camboriú, 4; além de inúmeras entidade filantrópicas e bazares; 

• Far-se-á parcerias com esses locais e com indústrias têxteis: a empresa 

comprará com exclusividade e, em troca, se conseguirá melhor preço e 

condições especiais de pagamento. 

• Para se ter um parâmetro para as próximas coleções, no início de fevereiro a 

LuZenSã irá lançar uma série  experimental, limitada, de 200 peças, sendo 

100 provenientes da customização e 100 confeccionadas com retalhos de 

tecidos não aproveitados por indústrias têxteis 
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3.3.1.2 Conceito 

 
O conceito da LuZenSã é baseado no fato de que a solução para o 

aquecimento global ou para a diminuição da poluição não está apenas nos produtos 

ecologicamente corretos; está na opção de reduzir o consumo, através do 

reaproveitamento. Buscar-se-á sempre a essência e a originalidade das roupas, 

extraindo a mais profunda raiz do conceito proposto, tornando as peças únicas e 

com design e acabamentos diferenciados, pois “roupas usadas podem ser ousadas”.       

 

 
Figura 19: Painel demonstrando o conceito da empresa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
3.3.1.3 Segmentação 

 

Em função da globalização, da idéia plural ou múltipla de referências de 

moda, “moda múltipla”, da tendência de revivals, e por viver dentro deste universo, 

nomeou-se um segmento de moda unindo três grupos distintos de estilo, porém 

interligados por um mesmo objetivo, perante suas concepções de vida: o segmento 

chamado Green Multwear, englobando o segmento surfwear, hippiewear, juntamente 
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com o alternativowear, aliados ao consumo consciente. 

 

 
Figura 20: Painel demonstrando a segmentação surfwear da empresa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 21: Painel demonstrando a segmentação hippiewear  da empresa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Figura 22: Painel demonstrando a segmentação alternativowear da empresa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 23: Painel semântico estado do design. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

3.3.1.4 Cliente 

 
O público alvo da marca são pessoas ligadas a atividades alternativas ( Ioga, 

misticismo e terapias alternativas), praticantes de esportes que tem contato com a 

natureza como o surf e pessoas comprometidas com a cultura (formadores de 

opinião- artistas, publicitários, jornalistas, entre outros) e com atividades altruístas, 

como serviços sociais e trabalhos voluntários. São pessoas abertas para idéias e 

iniciativas novas, que vão desde a forma de vestir, comer e levar a vida como um 

todo, pessoas que se interessam pela causa de um mundo mais justo e melhor; e 

pela moda, pois muita gente está usando roupa vintage, quando antigamente a 

maioria das pessoas tinha preconceito contra isso. O perfil demográfico e 

psicográfico do público é de regiões que dependem do turismo esportivo, ecológico 

e alternativo e daquelas onde a movimentação cultural é mais intensa. 

        O poder público já está consciente do retorno financeiro que os esportes e o 

turismo de aventura trazem. O diretor geral da Fesporte, João Ghizoni, esteve em 

Brasília no final de fevereiro e trouxe a informação     da possibilidade de um total de 
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R$ 5 milhões para investimentos no esporte catarinense (site governamental 

ESPOTER – 2008). Além disso, a UNISUL já pode comemorar a liberação de R$ 1,5 

milhão para a conclusão do seu parque aquático. O Ministério do Esporte interessa-

se, também, na parceria para a realização da quarta edição do Fórum Internacional 

de Esportes.  Em 25 de setembro de 2008, os vereadores de Balneário Camboriú 

votaram o repasse de R$ 1.047.900,00 para entidades esportivas, entre as quais a 

Liga dos Esportes Radicais e a TRIAL (Tri-Atletas Associados). 

De acordo com Grijó e Baasch (2003) a indústria do surf no Brasil movimenta 

US$ 1,6 bilhões por ano (cerca de 0,14% de PIB 2001), com 600 empresas 

disputando cerca de 58.000.000 de consumidores potenciais. São produzidas 

aproximadamente 50.000 pranchas anualmente em nosso país, para cerca de 

2.500.000 praticantes. Segundo essa pesquisa da Brasmarket realizada em 2000, o 

surf no Brasil é o segundo esporte mais praticado entre os homens, e o terceiro mais 

assistido na TV, a cada dia reunindo mais adeptos e com conseqüente aumento na 

geração de resíduos sólidos nos seus processos produtivos e pós-consumo. 

É relevante que a empresa esteja sempre atenta às mudanças nos hábitos de 

consumo do público. 

 Em função destas perspectivas buscou-se dados a respeito das mais 

diversas “tribos”. 

 
Quadro 10: Eventos relacionados ao público alvo da empresa 

Público Evento Local Concentração 
de pessoas 

Valores 

Surf 
 
 

Circ.Oskley SC´ 
Surf 

ProCirc.Oskley  
Surf Pro- etapa 

Brasileira 
Super Surf 

 
2ª Seletiva Circuito 

Motion SP 

Balneário 
Camboriú 

 
Imbituba 

 
Rio de Janeiro

 
Praia Grande/ 
Ubatuba-SP 

104 inscritos 
 

Melhores 
surfistas do 

mundo 
 

46 inscritos 
 

Parte dos  5 
milhões de 

habitantes da 
região 

Inscrição: R$120 e   
Prêmio R$20,000 

US$25mil 
 

Patrocínio:VW, 
Nova-Schin, 

Nescau, Gillete, 
Gol, Revista Fluir. 

 

Rappel 
7ª Mostra Int.de 

Filmes de 
Montanha 

Cine Odeon-
RJ 

5mil 
espectadores  

Raffiting  
Brotas-SP, 

Santo Amaro-
SC 

5mil praticantes 
anuais 

30,00 por pessoa 
em cada descida 

Ioga (*)  205 escolas 
só do mestre 50.000 alunos 20,00 cada aula 
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DeRose 

Vegetarianismo 
(**) 

1º Cong. 
Veg.Br. 

 

Memorial da 
América 

Latina- SP 
5mil participantes  

Aluno (***)  323 Inst. de 
Ens. Sup 

1.660 turmas 
49.800 novos 

profissionais/ ano 
 

Fonte: Compilado pela autora. 
(*) - Só no site Sites no Brasil (2008) há uma relação de 67 institutos e escolas de Ioga.  
(**) - A cidade de São Paulo concentra a maior lista de restaurantes vegetarianos do mundo 
(ALKALAY, 2007). Há 20 grupos de vegetarianistas organizados em 19 cidades de 9 estados do 
Brasil. Cento e oitenta e três cidades brasileiras têm filiados à Sociedade Vegetariana Brasileira, 
especialmente nas regiões sul e sudeste.  
(***) – Como não há meios de se precisar o número exato de comunicadores sociais (publicitários, 
jornalistas e RPs), sociólogos, filósofos, acadêmicos de História, oceanógrafos, teatreiros, músicos e 
engenheiros ambientais – algumas das profissões que compõem nosso público-alvo) – fez-se um 
cálculo aproximado do montante de novos profissionais/ano, nos estados em que a LuZenSã atuará. 
O nº de Faculdades e Universidades existentes em cada um é o seguinte: BA(40), ES(20), MG(50), 
PR(36), RJ(35), RS(37), SC(27)  e  SP(78). Essas perfazem um total de 323 instituições de ensino 
superior. Se apenas metade delas (166) oferecer só uma turma de cada um dos cursos citados, 
teremos um total de 1660 turmas de alunos;e se cada curso formar pelo menos uma turma de 30 
alunos/ano, teremos um total de 49.800 novos profissionais/ano das áreas focadas, como  clientela  
potencial da marca. 
 

O GreenPeace é um movimento que luta pela preservação ambiental há mais 

de 30 anos, atuando em 30 países, inclusive no Brasil. Nos seus moldes surgiram 

aqui inúmeras outras ONGs que congregam milhares de associados como a SOS 

Mata Atlântica, WWFBrasil e outras. 
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Figura 24: Painel exemplificando o público-alvo da empresa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
3.3.1.5 Concorrente de Produto 

 
Analisando a concorrência no país, foi localizado apenas um concorrente nos 

mesmos moldes da LuZenSã: a empresa Ïf – que oferece  o mesmo tipo de produtos 

e serviços.  

A loja da marca das estilistas Lolô Aranha e Teca Paes de Carvalho localiza-

se na rua Padre João Gonçalves, 129, Vila Madalena- São Paulo.  

A idéia principal é a da customização de roupas feitas a partir da reutilização 

de peças e tecidos antigos. As estilistas têm parceria com tecelagens e brechós. A Ïf 

oferece dois serviços: a confecção de um novo look, a partir da escolha de um tecido 

específico e a reconstrução de uma peça pessoal.  

Porém, existem empresas que se assemelham à proposta da LuzZenSã: 

 

• Marcela Santa’Ana tem sua loja na rua Oscar Freire, 136 - São Paulo (SP). 

A marca existe desde outubro de 2003 e pertence às irmãs Marcella e Erika 
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que trabalham com tecidos 100% algodão, malha radiosa e seda, além das 

colchas, cortinas e afins, que compram para transformar em roupa. As 

Sant’Anas não trabalham com roupas usadas, nem com reaproveitamento de 

outros materiais, o que as difere da LuZenSã. 

• A Domitila, das sócias Isa Lima e Rita Neves, fica na Galeria Ipanema 

Secreta, Rua. Visconde de Pirajá, 2º andar, lj. 207 no Rio de Janeiro, desde 

2002. Uma de suas principais características é a manufatura com ares 

românticos e vintage, rendas, fitas, fios, aplicações, tingimento, customização 

e peças em crochê, não trabalhando com matéria prima reaproveitada. 

• A marca Adriana Barra, existe desde dezembro de 2002, com loja localizada 

na Rua Peixoto Gomide, 1.801, casa 5 (SP). A estilista cria peças com cortes 

e modelagens diferenciadas, estampas exclusivas e   tem muitos artistas com 

estilo de vanguarda adeptos da sua moda. Adriana não trabalha com roupas 

usadas, nem com reaproveitamento de   materiais. 

• Têca por Helô Rocha, localiza-se na rua Alameda Franca, 1342, no bairro dos 

Jardins, São Paulo (SP). A estilista cria peças básicas com modelagens 

inusitadas e estilo retrô. Não é adepta da “moda do futuro” e nem do 

marketing verde. 

• A marca Maria Filó tem lojas espalhadas em diversas regiões do Brasil, cuja 

matriz está localizada no Rio de Janeiro em Ipanema, na rua Anibal de 

Mendonça, 81 lojaK. A grife está no mercado desde 1997 e pertence à Célia 

Osório, que trabalha nas suas coleções bastante tricô e peças que se 

destacam através dos detalhes e dos acabamentos exclusivos. A Maria Filó 

ainda tem comprometimento com o desenvolvimento do país e com causas 

sociais: ao final de cada coleção, a marca doa produtos para bazares 

institucionais que cuidam de crianças e famílias carentes.  

• A marca Sandpiper criada há 24 anos pelo estilista Napoleão Fonyat faz uma 

linha mais esportiva, contentando grande parte de um público praiano. 

Sandpiper tem uma da melhores relações de custo-benefício do mercado. A 

marca possui, hoje, 27 lojas próprias espalhada em diversas regiões do país, 

como Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador.    

• A grife Cantão, da estilista Yamê Reis se caracteriza por criar peças no estilo 

urbano, com toques de contemporaneidade e charme. Endereço: rua: Lauro 
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Muller, 290, loja 201, Botafogo, Rio Sul (RJ). 

• A marca Budha Khe Rhi está no mercado desde 2003, dos amigos Marcelo 

Machado, Cláudio Stein, Cássio Zamel e Guilherme Diasque, destaca-se por 

confeccionar peças como: camisetas, calças tailandesas, jaquetas e moletons  

que nascem num clima  de paz, amor, reflexão e integração dos seres.   

• A grife Apoêna é uma ONG, iniciada em 2004, que cria coleções de vestidos, 

saias, blusas e acessórios através do artesanato de 600 moradoras de 

comunidades menos favorecidas do Distrito Federal. 25% de sua produção 

mensal, que é de 1,5 mil peças, é destinada à exportação, incluindo destinos 

como Kwait e Arábia Saudita. Ano passado, ela participou pela segunda vez 

da Semana Internacional de Moda de Madri (SIMM) e da Semana 

internacional de Prêt-à-Porter, em Paris. O ateliê fica na SCLN 403 BlocoA,  

loja 62- Brasília. 

• Cooperativa do Morro da Cruz surgiu em janeiro de 1995, como uma das 

novas alternativas para geração de renda da comunidade. Situa-se no bairro 

Morro da Cruz, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na sala da igreja. A 

organização foi uma iniciativa de uma Irmã religiosa. Com foco baseado na 

produção de bolsas e vestuário feminino, as mulheres lidam com muitos 

retalhos coloridos e peças em desuso que são transformadas em novas. 

Todos os produtos vendidos depois têm renda revertida paras as costureiras. 

O projeto não possui nenhuma ajuda governamental, mas reforça que 

pequenos empreendimentos particulares os ajudam com a doação de tecidos 

inteiros, retalhos e outras coisas mais. As peças da Grife Morro da Cruz não 

possuem nenhum tipo de acompanhamento de um consultor de moda 

formado.  

• Escambolando localiza-se na Av. T-6 - Qd.19 - Lt.13 - nº 233 

Setor Bueno - Goiânia – Goiás. A marca surgiu da idéia das empresárias 

goianenses, Lígia Calixto Calaça e Tânia Calixto, de levar para Goiânia um 

novo conceito em brechó. A comercialização de roupas e acessórios é feita 

através de escambo, a troca e compra de mercadorias. O cliente vai a 

Escambolando, levando consigo algumas peças que não usa mais. Vale 

ressaltar que devem ser peças com bom estado de conservação e com 

aceitação no mercado. As roupas passam por uma customização, mas não 

são compradas em brechós. 
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• A loja Garimpo Formatex, localizada na Rua Oscar Freire, 1.119 - São Paulo 

é um projeto de reciclagem de tecidos idealizado por Ana Strumpf, que usa 

material do acervo da loja de tecidos para decoração Formatex: aproveitam-

se os tecidos guardados há muito tempo no estoque da loja de móveis e 

produtos de decoração. Ana convida alguns estilistas, designers e 

fornecedores para desenvolverem produtos exclusivos com esses tecidos, 

além de fornecerem produtos da própria marca, que são vendidos na loja.  
 

3.3.1.6 Concorrentes de Serviço 

 

• Oficina de Estilo que atua via internet, é o resultado do trabalho de duas 

sócias: Cristina Zanetti e Fernanda Resende. Prestam vários serviços como: 

“Consultoria de Imagem”, “Compras Personalizadas”, “Coordenação de 

Looks”, “Mala para Viagem”, ”Eventos Especiais”, “Aula de Manutenção”, 

“Personal Stylists em loja”, “Palestras e Treinamentos”, “Geração, 

Desenvolvimento e Gerenciamento de Conteúdo” e o “Sacolão de Estilo”. 

• Neto Angel: Customizador & Stylist (rua Coronel Lisboa, 459, Vila Mariana 

- São Paulo, SP) anuncia, pela Internet, a customização  de roupas sem uso, 

além de objetos em geral.  

• Luzeloo (rua Maria da Glória Vilela, 271, S. Bernardo, , Campinas-SP). 

Oferece, pela Internet, a transformação e confecção de roupas  

 
3.3.2 Análise Swot 

 
3.3.2.1 Oportunidades e Ameaças 

 

Em decorrência das pesquisas citadas se pode analisar as oportunidades e 

ameaças da concorrência, em relação ao produto e serviço. Entre as oportunidades, 

pode-se identificar que:  
 

• O marketing de alguns concorrentes não é suficiente, porque se encontra 

praticamente atrelado à internet; 

• Existem poucas pessoas ou empresas prestando serviço de consultoria de 

moda, como Personal Stylists na região sul do Brasil; 
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• O fato das sedes de várias concorrentes fortes se localizarem em São Paulo e 

Rio de Janeiro, faz com que fique distante o acesso para a clientela mais  do 

sul do país;  

• O site da Ïf ainda está em construção, apesar da marca já estar no mercado 

há muito tempo;  

• As últimas informações constantes nos sites a respeito da Ïf datam de 2006; a 

partir daí não se tem mais notícias; 

• A concorrente (Ïf) tem poucos pontos de distribuição no país vendendo 

apenas para 4 lojas na capital de São Paulo; 

• As concorrentes Têca, Adriana Barra, Cantão, Sandipiper, Apoêna e Domitila, 

não trabalham com produtos sustentáveis; 

• Algumas concorrentes de produto praticam preços bem altos;  

• A concorrente de produto grife Morro da Cruz (POA), é uma cooperativa e não 

uma empresa de moda; 

• A Garimpo Formatex não conta com um estilista fixo em sua equipe; são 

convidados estilistas renomados para criarem as peças o que dificulta a 

fixação da imagem da marca;  

• A Escambolando só trabalha com peças fornecidas pelas clientes, em bom 

estado de conservação e com aceitação no mercado; 

• Segundo Lavorato (2008) citando pesquisas realizadas na Europa, os países 

que mais valorizam produtos ecologicamente corretos são: Espanha (83%), 

Rússia (33%) e Alemanha (73%). Como o Brasil segue as tendências 

mundiais, logo estas também chegarão aqui; 

• O mercado ainda é pouco explorado, porque a conscientização em relação à 

sustentabilidade, ao marketing verde e à moda do futuro, no Brasil, está em 

fase inicial;  

• No mercado da moda, projetos de garimpagem de materiais ganham cada 

vez mais espaço, incluindo-se na imagem do marketing verde e do consumo 

consciente;  

• O descarte de um processo industrial pode virar matéria prima de produtos 

artesanais; 

• Por questões ecológicas e pela moda, muita gente está usando roupa 

vintage, quando antigamente a maioria das pessoas tinha preconceito contra 
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isso; 

• Devido à escassez de oferta de produtos com tal propósito (consciência 

sustentável), o público alvo não consome o que poderia, transformando esse 

nicho em um grande mercado potencial; 

• Clientes estão começando a recorrer a lojas e ateliês para dar cara nova e 

personalizada a suas roupas (revista Veja/ abril);  

• Usando roupas de brechó, é possível fazer um estilo; 

• A moda brasileira está começando a ser reconhecida internacionalmente; 

• Por Santa Catarina ser o segundo pólo têxtil do Brasil, aqui se promove 

diversos eventos de moda, nos quais se poderá divulgar amplamente a 

marca; 

• Em todo o país estão sendo organizados muitos eventos, dirigidos ao público 

Green multwear; 

 

As ameaças que se pode vislumbrar são: 

 

• A principal concorrente de serviço (Oficina de Estilo) tem o nome consolidado 

no mercado, tendo uma  longa  experiência no meio; 

• Algumas concorrentes como: Ïf, Têca, Cantão, Sandipiper e Apoêna já 

participaram de vários eventos conceituados no universo da moda brasileira, 

como o São Paulo Fashion Week e Fashion Rio. 

• As concorrentes estão concentradas especialmente em São Paulo, que é o  

principal pólo econômico- industrial do país; 

• As concorrentes Marcela San’t Ana, Têca, Budha Khe Rhi, Cantão e Adriana 

Barra têm em seu rol de clientes artistas renomados, que se identificam com o 

segmento Green Multwear, facilitando a publicidade da marca; 

• Os poucos profissionais que atuam em Santa Catarina como Personal Styslit  

têm formação qualificada; 

 

 3.3.2.2 Pontos Fortes e Fracos 

 
No decorrer das pesquisas, evidenciaram-se bem mais pontos fortes do que 

fracos. Pontos fortes: 
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• A existência de apenas uma concorrente com exatamente as mesmas 

características da marca; 

• Possibilidade de boa lucratividade apresentada pelo negócio; 

• Os produtos da LuZenSã serão distribuídos tanto em cidades litorâneas, 

quanto nas principais capitais do país, anulando a questão da sazonalidade; 

• Os produtos terão vantagens no mercado verde, porque são sustentáveis, 

não por utilizar um novo material especial, mas exatamente por reaproveitar 

aquele que já existe, evitando maior depósito de dejetos no meio ambiente 

(visando a sustentabilidade);   

• O grande diferencial da LuZenSã fica por conta do intangível: desejo de 

pertencer a uma tribo, de consumir sem remorsos, de fazer parte de um 

processo que melhora as condições de vida em sociedade (que volta para o 

individuo), de responsabilidade social, de proteção ao meio ambiente, enfim 

de aprimoramento da qualidade humana na prática compulsória do consumo; 

• O conceito da marca cria um elo emocional entre produto/cliente; 

• O custo da matéria prima é mais acessível do que se fosse material especial, 

ecologicamente correto; 

• A parcela de possíveis clientes, que já é freqüentadora de brechós, terá bem 

menos trabalho; 

• As peças terão aparência de novas e serão absolutamente originais e 

exclusivas;  

• Dos concorrentes que oferecem consultoria, poucos a oferecem sob forma 

personalizada, como fará a LuZenSã, atendendo particularmente cada cliente. 

A maioria oferece consultoria a grandes e pequenas empresas, a revistas, a 

jornais e via internet.  

• As proprietárias da marca são designers de moda, já têm experiência de 

trabalho na área, são praticantes de esportes ligados à natureza (surfe, 

rafting, trilha, etc), de yoga e priorizam a alimentação saudável, portanto 

freqüentam restaurantes vegetarianos, praias e escolas de ioga e, assim, já 

mantêm uma boa rede de contatos com  os potenciais clientes; 
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Pontos fracos: 

 

• Dificuldade de atingir a clientela, devido à dispersão; 

• Apesar de na Europa e nos Estados Unidos os brechós serem comuns, no 

Brasil o aspecto negativista que essas lojas recebem do público em geral é 

evidente. "Ainda há muito preconceito, as pessoas sentem vergonha de 

comprar a mercadoria de segunda mão”. (Jornal O Comércio do Jahu); 

• Dificuldade de encontrar boa qualidade de mão-de-obra nos serviços de 

costura e facção na região do Vale do Itajaí; 

• Falta de compromisso quanto aos prazos de entrega de alguns serviços 

terceirizados;  

 
3.3.2.3 Fornecedores 

 

Os fornecedores são brechós, entidades filantrópicas, bazares e indústrias 

têxteis, onde são compradas as roupas usadas e os retalhos de tecidos. Cada 

coleção será sempre cheia de novidades, já que as designers tem parcerias com 

esses locais: a empresa compra com exclusividade e, em troca, se consegue melhor 

preço e condições especiais de pagamento. 

 
3.3.3. Estratégias de Marketing 

 

3.3.3.1 O Serviço/Produto  

       

O serviço/produto da LuZenSã é a  customização e (ou) reformas de roupas 

usadas,  a confecção de peças novas com reaproveitamento de retalhos de tecidos,  

além da consultoria pessoal de moda, de acordo com o desejo do cliente de reciclar 

suas peças de roupas preferidas, conferindo-lhes um aspecto novo e conceituado. A 

forma de apresentação do produto será em embalagens feitas em estilo patchwork, 

com os devidos tags e etiquetas. A variedade de modelos é ampla, já que cada peça 

terá cortes e acabamentos únicos, originais e exclusivos, feitos com designer 

artístico e artesanalmente.  
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3.3.3.2 Preço 

 
A estratégia de preços a ser adotada é baseada no valor da qualidade do 

produto/serviço, de forma justa. Quando o consumidor reconhece o valor na 

utilidade, o preço passa a ser secundário, criando o valor percebido – que possa 

deixar o cliente cada vez menos sensível ao preço.  

As vendas serão efetuadas por telefone, via internet ou pessoalmente. 

Quando as roupas forem vendidas para o atacado, a quantidade será variável, mas 

como as peças serão únicas, estas se tornarão exclusivas. Neste caso ou no 

pagamento à vista, algum desconto será dado. A venda também poderá ser feita 

para clientes particulares, cujo preço unitário terá que ser maior que no atacado. 

 
3.3.3.3 Promoção 

 

Pelo conhecimento de mercado que as proprietárias possuem, constatou-se 

que o público alvo encontra grande dificuldade para achar peças com as 

características da LuZenSã . Portanto, as estratégias de promoção serão de grande 

importância para a divulgação, com a finalidade de persuadir e influenciar a decisão 

de compra, diferenciando-se da concorrência, mas sempre monitorando-a. O 

marketing  atuará na proteção e promoção da visão da marca no mercado, 

principalmente junto ao segmento Green Multwear.* 

As vendas pessoais serão realizadas de uma forma bem peculiar: com 

bastante intimidade e confiança no relacionamento com o consumidor e 

distribuidores, cumprindo os prazos de entrega, garantindo uma relação duradoura. 

Também serão realizadas vendas via internet: assim que for acusado o recebimento 

do pagamento na conta da empresa, o produto escolhido no catálogo virtual será 

imediatamente remetido. Se houver lançamento de novos produtos pela empresa, a 

diretoria de marketing da mesma dará o respaldo necessário, juntamente com a 

agência de publicidade. 

As estratégias de promoção, comunicação, publicidade e propaganda serão 

feitas através das mídias de jornais, revistas e rádio (anúncios); tv (participação em 

programas de entrevistas e desfiles), tags, flyers, cartazes, cartões de visita, papel 

timbrado, banners, catálogo virtual, blog, site, comunidade no Orkut e anúncios na 

internet, além da divulgação boca - a -boca.  
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No site haverá um link “SAC”- Serviço de Atendimento ao Consumidor- no 

qual os clientes poderão dar feedback sobre os produtos adquiridos. Outro recurso 

utilizado serão as apresentações em eventos, feiras e workshops, relacionados com 

a sustentabilidade, preservação ambiental, moda, esportes radicais, misticismo, arte 

e cultura. 

 

3.3.3.4 Praça 

 
A sede da empresa se localiza na Praia Brava/Itajaí, na Av. Conselheiro Julio 

Kumn, nº 57/109.  

A área de atuação da LuZenSã é compreendida tanto por cidades litorâneas, 

quanto pelas principais capitais do país, ou melhor, regiões que dependem do 

turismo esportivo, ecológico e alternativo e aquelas onde a movimentação cultural é 

mais intensa.  

A distribuição será feita pessoalmente pelo vendedor, como também por 

serviços de motoboy e de transportadora, quando a encomenda for para fora do 

domicílio, pois a empresa atuará nas regiões sul, sudeste e nordeste do país. Para 

que se tenha o controle das quantidades, datas e locais de entrega, formas de 

pagamento e de entrega é necessário que se mantenha sempre atualizada uma 

planilha com esses dados. Desta forma, se estará entregando o produto no 

momento certo, no lugar certo, na quantidade certa, de modo a atender às mutantes 

necessidades e desejos dos clientes e distribuidores. 

 
3.3.3.5 Diretoria de Marketing, Vendas e Serviços Terceirizados 

 

A diretoria de marketing fará o gerenciamento das campanhas publicitárias e 

estratégias de marketing. Estas são decididas juntamente com o serviço terceirizado 

de uma agência de publicidade e propaganda, que desenvolverá logotipo, etiquetas, 

tags, cartões de visita, papel timbrado, flyers, banners, cartazes, catálogo virtual, 

blog, site, comunidade no orkut, anúncios na internet e mídia de jornais, revistas 

rádio (anúncio). Este setor também faz os devidos contatos visando à participação 

em desfiles, eventos, feiras e workshops, relacionados com a sustentabilidade, 

preservação ambiental, cultura, arte, esportes radicais, misticismo e moda.  

Em cada cidade que se pretende atingir, previamente será elaborada uma 



 108

pesquisa com os nomes, endereços, telefones e e-mails dos potenciais pontos de 

venda, que são lojas e casas de clientes particulares. Durante a visita serão 

apresentados alguns modelos, e os demais serão mostrados através do catálogo 

virtual (no Lap-top). No momento em que a venda for consolidada, será feito o 

cadastro do distribuidor/cliente. Se houver interesse em alguma peça que tenha 

ficado estocada na empresa, e a localização do distribuidor for próxima, a própria 

vendedora fará a entrega; caso contrário, será remetida por transportadora ou 

motoboy. 

Os pedidos que não forem feitos pessoalmente, poderão ser feitos por 

telefone, ou pela internet, através da consulta ao catálogo virtual (no site). 

Haverá uma planilha com anotações dos referidos pedidos, onde constarão 

as especificações dos modelos, as quantidades, o prazo de entrega e as formas de 

pagamento e de entrega. Por fim, o pedido será enviado. 

Quando o serviço de consultoria for solicitado, será efetuada uma visita onde 

o cliente desejar; então, far-se-á um briefing com o pedido, que será repassado ao 

setor de produção.  

Para a divulgação, o processo de pesquisa será semelhante ao da 

venda/distribuição, porém apenas listando-se endereços e telefones.  

A cada seis meses será organizado um calendário/roteiro de visitas aos 

diversos locais potenciais para a divulgação e distribuição das roupas. 

Na mesma cidade em que estiver sendo feita a distribuição e (ou) a venda, 

será realizada a divulgação, através de cartazes, flyers e cartões de visitas, nos 

lugares determinados. Também serão feitas divulgações via internet.  
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Figura 25: Fluxograma de Marketing/Venda e Distribuição da LuZenSã. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4 Plano operacional e de produção 
 
3.4.1 Descrição Legal 

 

O regime jurídico da empresa será o Simples Nacional é um regime tributário 

diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 

14.12.2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, a partir 

de 01.07.2007. 

O Simples Nacional possui as seguintes características: 

 

• Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios).  

• É administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito 

Federal e dois dos Municípios.  
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3.4.2 Estrutura Funcional, Diretoria, Gerência e Staff 

 

A empresa tem uma estrutura simples, por se tratar de uma ME que está na 

fase de infância e estruturação. Para implantar uma estrutura organizacional que 

viabilize os seus objetivos, a LuZenSã, quando necessário,  terceirizará alguns 

serviços. As duas proprietárias são responsáveis pelo setor operacional, ou seja, 

marketing, produção e finanças. 

 

 
Figura 26: Organograma da empresa LuZenSã. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4.3 Diretoria de operação 

 

A diretoria operacional coordena o setor de marketing, o setor de produção e 

o setor financeiro, além de representar a empresa perante o governo, banco, 

fornecedores, distribuidores, transportadora e advogado.  

Esta definirá também a precificação dos produtos e serviços, tanto para o 

atacado quanto para clientes particulares, assim como a fixação dos prazos de 
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entrega e a aprovação das campanhas publicitárias - a cada coleção a marca 

apresentará uma campanha respectiva.  

 
3.4.4 Diretoria de produção 

 
A diretoria de produção é encarregada de identificar os fornecedores de 

roupas (brechós, bazares e entidades filantrópicas), aviamentos, retalhos e tecidos 

em desuso (indústrias têxteis) e materiais alternativos para o reaproveitamento e a 

customização, realizando as compras necessárias.  

 

3.4.5 Síntese das Responsabilidades da Equipe Dirigente 

 

• Definição das coleções – Em fevereiro será lançada uma série limitada de 200 

peças; para em maio ser lançada a primeira coleção, baseada na demanda da 

série experimental e assim sucessivamente. A marca apresentará duas coleções 

anualmente: outono/inverno e primavera/verão;  

• Planejamento de coleção, com cronograma; 

• Pesquisa de coleção; 

• Aprovação de peças para as coleções. 

 
3.5 Produção 
 

3.5.1 Reacendendo roupas  

 

A criação de peças a partir de roupas usadas será organizada da seguinte 

maneira: assim que a peça chegar à empresa, esta será fotografada e catalogada 

com o custo da compra e a devida referência. Logo após, será higienizada e ou 

tingida. As peças são restauradas e (ou) customizadas e quando necessário são 

enviadas para serviços terceirizados (costureira, modelista, bordadeira e ilustrador 

gráfico), juntamente com o croqui, ilustração e ficha técnica.  

Antes da expedição será feito o controle de qualidade, em que a peça 

passará por uma minuciosa observação.  

Para comercialização, o produto será fotografado novamente, em seu estágio 

final, recatalogado, contendo o preço de venda e a respectiva referência, sendo, por 
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fim, etiquetado, passado e estocado. 

 

 
Figura 27: Fluxograma de produção: reacendendo roupas 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
3.5.2 Criando com retalhos  

 

A confecção das peças com os retalhos e com os tecidos em desuso de, 

serão produzidas dentro do seguinte processo: serão criados os modelos, 

encaminhados para a modelista, (juntamente com o croqui, ilustração e ficha 

técnica); a partir dos moldes prontos serão selecionados os tecidos a serem 

utilizados; logo, serão confeccionadas as peças pilotos (costureira) e assim que 

aprovadas pelas designers serão encaminhadas para a facção, que se encarregará 

de confeccionar e etiquetar as roupas, para passarem pelo controle de qualidade 

sendo minuciosamente observadas, para depois de prontas, serem fotografadas 

para a catalogação com a devida referência. Então, serão enviadas para a diretoria  

de operação, que após a precificação, retornará as peças para serem  passadas, 

estocadas, embaladas e encaminhadas para o setor de marketing e venda. 

A confecção das embalagens será elaborada a partir de retalhos, estilo 
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patchwork, pela diretora de produção. 

 

 
Figura 28: Fluxograma de produção: Criando com retalhos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
3.6 Plano financeiro 

 
3.6.1 Diretoria Financeira 

 
Serão realizadas reuniões em que a diretoria financeira trocará informações 

sobre contas a pagar e a receber.  

Para determinar o preço do produto foram analisados os seguintes itens: 

 

• Custo inicial da peça, dos aviamentos e dos retalhos;  

• Gastos com combustível ou transporte para aquisição da peça e divulgação da 

marca; 

• Prazo de pagamento junto aos fornecedores e aos clientes e distribuidores;  

• Taxa proporcional aos custos fixos – será calculado o total dos custos fixos, que 

será dividido pelo número de peças da coleção e embutido no preço final;  
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• Taxa de entrega;  

• Gastos com serviços terceirizados: publicidade e propaganda, facção e 

modelista; (costureira, bordadeira ou ilustrador gráfico, se necessário); 

• Mão de obra. 

 

Para determinar o preço do serviço foram analisados os seguintes itens: 

 

• Custo do deslocamento até o cliente; 

• Tempo dispendido com o atendimento; 

• Gastos com serviços terceirizados: publicidade, costureira e modelista 

(bordadeira ou ilustrador gráfico, se necessário);  

• Gastos com divulgação; 

• Custos com a confecção da peça (aviamentos e retalhos)  

• Mão de obra; 
 

De acordo com estes dados a planilha de custos será elaborada; então, um 

orçamento será entregue ao cliente (no caso de serviço). 

 

3.6.2 Investimento inicial 

 

Neste item serão apresentados o levantamento inicial do investimento, que 

dizem respeito à compra de equipamentos de informática, equipamentos 

indispensáveis para a confecção das peças, móveis e utensílios e instalações para o 

funcionamento da empresa LuZenSã, cujos valores são apresentados no quadro 

abaixo: 

 
Quadro 11: investimento inicial 

Investimento Inicial 
Discriminação Quantidade Unidade  Valor  
Equipamentos Eletrônicos       
Máquina Overlok 1 R$ 500,00 R$ 500,00
Máquina Cobertura 1 R$ 680,00 R$ 680,00
Máquina Reta 1 R$ 500,00 R$ 500,00
Computador 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Impressora 1 R$ 450,00 R$ 450,00
Subtotal Equipamentos Eletrônicos    R$ 4.130,00
Equipamentos      
Veículo 1 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
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Manequim 1 R$ 65,00 R$ 65,00
Tesoura 2 R$ 45,00 R$ 90,00
Subtotal Equipamentos     R$ 18.155,00
Móveis e Utensílios      
Mesa 1 R$ 165,00 R$ 165,00
Armários 2 R$ 190,00 R$ 345,00
Banquetas 2 R$ 50,00 R$ 100,00
Telefone 1 R$ 130,00 R$ 130,00
Subtotal Móveis e Utensílios    R$ 740,00
Instalações      
Desenvolvimento do Site 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
Linha de Telefone 1 R$ 35,00 R$ 35,00
Taxa de abertura da Empresa 1 R$ 600,00 R$ 600,00
Agência de Publicidade   R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
Taxa de Registro de Marca   R$ 500,00 R$ 500,00
Subtotal Instalações     R$ 9.135,00
Capital de Giro   R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
Total Geral     R$ 39.160,00
Fonte: Da autora 
 

Conforme o quadro 11, o investimento inicial necessário para abertura da 

empresa é de R$ 39.160,00 (trinta e nove mil cento e sessenta reais) fracionados da 

seguinte maneira: equipamentos eletrônicos R$ 4.130,00 (quatro mil cento e trinta 

reais), equipamentos R$18.155,00 (dezoito mil cento e cinqüenta e cinco reais), 

móveis e utensílios R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), instalações R$ 

9.135,00 (nove mil, cento e trinta e cinco reais) e um capital de giro de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) Os investimentos fixos poderão ser parcelados com seus respectivos 

fornecedores em até quatro vezes sem acréscimo de juros.  

Vale ressaltar que, para a implantação da empresa, serão usados recursos 

próprios, sendo descartada qualquer fonte de financiamento existente no mercado 

para este fim. Além disso, a empresa terá uma reserva de capital de R$ 7.000,00 em 

seu caixa para as despesas necessárias no primeiro mês de atividade. 

 

3.6.3 Depreciação 

 

 De acordo com Receita Federal (2008), a depreciação descontada para o 

mobiliário é 10%, para carro e moto 10% e para os equipamentos eletrônicos é de 

50%.  
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Quadro 12: Depreciação 
Depreciação 

Discriminação % Tempo Valor 
Equipamentos Elétricos 50% 5 anos R$ 2.650,00
Equipamentos 10% 5 anos R$ 1.815,50
Móveis e Utensílios 10% 10 anos R$ 74,00
Instalações 10% 10 anos R$ 400,00
Subtotal      R$ 4.939,50
Total Geral Depreciação Mês     R$ 411,63
Fonte: Da autora 
 
3.6.4 Custos fixos 

 

O quadro 13 apresenta os gastos com custos mensais para o funcionamento 

da empresa, independente das vendas. 

Conforme o quadro, os valores são relativos ao aluguel, que tem como base 

uma sala comercial de 60m², localizado na região do Vale do Itajaí e cujo valor do 

aluguel é de é de R$ 1.000,00. 

Já para os itens energia elétrica, água, telefone, material de consumo, 

material para escritório, e outras despesas tomaram-se como base um escritório do 

mesmo padrão. 

Em relação ao combustível, se estimou um consumo mensal de R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), já que as vendas serão feitas em toda região sul do país.  
 

Quadro 13: Custos fixos 
Custos Fixos 

Discriminação Quantidade Valor 
Aluguel  R$ 1.000,00
Honorários Contábeis  R$ 200,00
Energia Elétrica  R$ 100,00
Água  R$ 20,00
Telefone Fixo  R$ 350,00
Telefone Móvel 2 R$ 600,00
Combustível  R$ 1.200,00
Pró labore 2 R$ 2.400,00
Manutenção do Carro  R$ 100,00
Manutenção de Máquinas  R$ 100,00
INSS 2 R$ 180,00
Agência de Publicidade  R$ 400,00
Diarista  R$ 70,00
Internet  R$ 55,00
Total  R$ 6.775,00
Fonte: Da autora 
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3.6.5 Custos variáveis 

 

De acordo como quadro 14, os custos variáveis são aqueles que oscilam pois 

dependerão das vendas, os valores do quadro são referentes a 1ª coleção.  Os 

impostos estão calculados separadamente no quadro 14. 

 
Quadro 14: Custos variáveis 

Custos Variáveis 
Descriminação Quantidade Valor 

Retalhos de Tecidos 100kg R$ 400,00
Aviamentos  R$ 500,00
Roupas Usadas  R$ 1.500,00
Papel para Modelagem 45m R$ 20,00
Modelista 1 R$ 500,00
Facção  R$ 1.700,00
Costureira Piloto 1 R$ 600,00
Total  R$ 5.220,00
Fonte: Da autora 
 

3.6.6 Demonstração dos resultados 

 

3.6.6.1 Análise de investimento 

 
Quadro 15: Capital necessário para a abertura da empresa 

Capital Necessário Abertura da Empresa 
Descrição Total 

Investimento Inicial R$ 39.160,00
Custos Fixos R$ 6.775,00
Variáveis R$ 5.220,00
Total R$ 51.155,00
Fonte: Da autora 
 

De acordo com o quadro 15, diante do investimento inicial, dos custos fixos e 

dos custos variáveis o capital necessário para a abertura da empresa será de 

R$51.155,00 (cinqüenta e um mil cento e cinqüenta e cinco reais)  

 

3.6.6.2 Margem de contribuição 

 

A margem de contribuição de uma empresa é a diferença entre o valor da 

venda e o total dos custos mais despesas. Portanto a contribuição representa 

quanto efetivamente sobra de “dinheiro” da venda para pagar as despesas fixas. A 
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margem de contribuição unitária refere-se a quanto cada produto ou serviço deve 

contribuir para pagar as despesas fixas totais da empresa.  

Então, no quadro 16 pode-se observar os dados referentes a margem de 

contribuição total da empresa produzindo semestralmente 200 peças de roupas 

subdivididas em categorias tendo como custo inicial de cada peça os valores de 

R$21,52 para blusa, R$ 21,50 saias curtas, R$27,50 para as saias longas, 27,50 

para os vestidos e 34,50 para as calças. Conforme os preços finais estipulados para 

cada peça a margem de contribuição total é de R$ 13.136,40 (treze mil cento e trinta 

e seis reais e quarenta centavos) e o faturamento final calcula-se em R$ 19.360,00 

(dezenove mil trezentos e sessenta reais) 
 
Quadro 16: Margem de contribuição 

Margem de Contribuição  

Discriminação Quant 
Custos 

confecção 
unid. 

Valor de 
venda 
unid. 

Imposto Imposto 
por unid.

Margem de 
Contribuição 

unid. 

Margem de 
Contribuição 

Total 
Faturamento 

Total 

Blusa 100 R$ 21,52 R$ 86,00 6% R$ 5,16 R$ 59,32 R$ 5.932,00 R$ 8.600,00
Saia Curta 20 R$ 21,50 R$ 88,00 6% R$ 5,28 R$ 61,22 R$ 1.224,40 R$ 1.760,00
Saia Longa 20 R$ 27,50 R$ 98,00 6% R$ 5,88 R$ 64,62 R$ 1.292,40 R$ 1.960,00

Vestidos  20 R$ 27,50 
R$ 

114,00 6% R$ 6,84 R$ 79,66 R$ 1.593,20 R$ 2.280,00

Calças 40 R$ 34,50 
R$ 

119,00 6% R$ 7,14 R$ 77,36 R$ 3.094,40 R$ 4.760,00
                  
Valores Totais 200           R$ 13.136,40 R$ 19.360,00
Fonte: Da autora 
 

3.6.6.3 Receitas 

 

Receita bruta são as vendas totais da empresa. Na prática é o dinheiro total 

que a empresa recebe como resultados dos produtos vendidos sem nenhuma 

dedução de nenhuma natureza. É a multiplicação entre unidades de produto 

vendidas pelo preço de venda. Este valor pode e deve contemplar provisões, ou 

“colchões” dos mais diferentes tipos. Exemplo: Provisão para flutuação do dólar, 

diferenças no frete entre estados, etc...  

Conforme o quadro 17 apresenta, a projeção da receita para o produto foi 

calculada mensal e semestralmente, pois este último será o tempo de circulação de 

cada coleção: 
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Quadro 17: Receita do produto 
Receita do Produto 

Descrição % Valor Semestral Valor Mensal
Projeção 1 Cenário Otimista 100% R$ 19.360,00 R$ 3.226,67
Projeção 2 Cenário Realista 75% R$ 14.520,00 R$ 2.420,00
Projeção 3 Cenário Pessimista 50% R$ 9.680,00 R$ 1.613,33
Fonte: Da autora 
 

De acordo como quadro 17, na projeção 1, no cenário otimista, o cálculo para 

a receita do produto resultou, considerando como base vender todas as peças em 

seis meses, uma receita semestral de R$19.360,00 (dezenove mil trezentos e 

sessenta reais) e a mensal de R$ 3.226,67 (três mil duzentos e vinte e seis reais e 

sessenta e seta centavos). Na projeção 2, cenário realista, foi considerado como 

base vender 75% das peças,  tendo uma receita semestral de R$14.520,00 

(quatorze mil quinhentos e vinte reais) e mensal de R$2.420,00 (dois mil 

quatrocentos e vinte reais). E por último na projeção 3, dentro do cenário pessimista, 

tendo como base vender 50% das peças, a receita semestral fica em R$ 9.680,00 

(nove mil seiscentos e oitenta reais) e a mensal resulta em 1.613,00 (um mil 

seiscentos e treze reais) .   

 

Quadro 18: Receita mensal de serviço 
Receita Mensal Serviço 

Descrição Horas/dia Dia/Mês Valor da 
Visita Valor/Mês 

Projeção 1 Cenário Otimista 8 25 R$ 30,00 R$ 6.000,00
Projeção 2 Cenário Realista 4 25 R$ 30,00 R$ 3.000,00
Projeção 3 Cenário Pessimista 2 25 R$ 30,00 R$ 1.500,00
Fonte: Da autora 
 

Para a receita mensal de serviço na projeção 1, cenário otimista, 

considerando como base a receita de serviço visando trabalhar 8 horas diárias que 

multiplicados por 25 dias (vinte e cinco) trabalhados no mês, (sendo realizadas pelas 

sócias do empreendimento), estima-se trabalhar 200 (duzentas) horas mensalmente 

cobrando-se R$ 30,00 (trinta reais) por visita, gerando uma arrecadação de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) mês. Assim como na projeção 2, cenário realista, estima-se 

trabalhar  quatro horas ao dia estimando-se realizar 100 horas trabalhadas ao mês 

cobrando-se o valor de 30.00,00 (trinta reais) gerará uma arrecadação de 3.000,00 

(três mil reais)  e mediante a  projeção 3, cenário pessimista, serão trabalhadas 2 
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horas ao dia cobrando-se também 30,00, a arrecadação será de 1.500,00 mil e 

quinhentos reais). 
 
Quadro 19: Receita mensal total 

Receita Mensal Total 
Descrição Valor Serviço Valor Produto Valor Total 
Projeção1 Cenário Otimista R$ 6.000,00 R$ 3.226,67 R$ 9.226,67
Projeção 2 Cenário Realista R$ 3.000,00 R$ 2.420,00 R$ 5.420,00
Projeção 3 Cenário Pessimista R$ 1.500,00 R$ 1.613,33 R$ 3.113,33
Fonte: Da autora 
 

No cenário otimista da projeção 1 do quadro 19, constatou-se uma receita 

mensal total referente à R$ 9.226,67 ( nove mil duzentos e vinte seis reais e 

sessenta e sete centavos), contando com o cenário otimista do serviço e do produto, 

apresentado também na projeção 1 do quadro.  

 

3.6.6.4 Impostos 

 

No quadro 20 serão apresentadas as alíquotas previstas de impostos federais 

e municipais, segundo o regime jurídico da empresa, que será o Simples Nacional, 

que é um regime tributário aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno 

Porte.   

 
Quadro 20: Imposto simples nacional 

Impostos Simples Nacional
Descrição (faturamento total 

produto+serviço) Faturamento IRPJ-PIS-COFINS-CSLL-
INSS-ISS-ICMS Total 

Projeção 1 R$ 25.360,00 7,34% R$ 1.861,42
Projeção 2  R$ 17.121,00 5,97% R$ 1.022,12
Projeção 3  R$ 9.675,00 4,50% R$ 435,38
Fonte: Da autora 
 

3.6.6.5 Resultado operacional das projeções 

 
 Quadro 21: Imposto simples nacional 

Resultado Operacional das Projeções 
Descrição Projeção 1 (R$) Projeção2 (R$) Projeção 3 (R$) 

Receita Bruta R$ 25.360,00 R$ 17.121,00 R$ 9.675,00
Receitas Operacionais R$ 25.360,00 R$ 17.121,00 R$ 9.675,00
(-) Impostos  R$ 1.861,42 R$ 1.022,12 R$ 435,48
(=) Receita Líquida R$ 18.278,58 R$ 10.878,88 R$ 4.019,52
(-) Custos Variáveis R$ 5.220,00 R$ 5.220,00 R$ 5.220,00
(=) Lucro Bruto R$ 13.058,58 R$ 5.658,88 -R$ 1.200,48
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(-) Custos Fixos R$ 6.775,00 R$ 6.775,00 R$ 6.775,00
(=) Lucro Líquido R$ 6.283,58 -R$ 1.116,12 -R$ 7.975,48
Fonte: Da autora 
 

De acordo com o quadro 21 a projeção 1 , cenário otimista, a empresa terá 

um lucro líquido de R$ 6.283,58 (seis mil duzentos e oitenta e três reais e cinqüenta 

e oito centavos), na projeção 2, cenário realista, o lucro líquido apresentou um déficit 

de R$1.116,12 (mil cento e dezesseis reais e doze centavos), assim como na 

projeção 3, cenário pessimista, calculo-se o lucro líquido com déficit de-R$ 7.975,48( 

sete mil novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).     

Para facilitar a análise será proposto um fluxo de caixa para os próximos 5 

anos, baseado no índice Geral de Preços de Mercado(IGPM) o qual equivale a 

1,16% (USP), 2008) tem-se, em um cenário otimista.  

 
Quadro 22: projeção de fluxo de caixa para cinco anos no cenário otimista 

Projeção de fluxo de Caixa para 5 anos no cenário Otimista (Índice 0,0116) 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Receitas R$ 98.272,80 R$ 99.412,76 R$ 100.565,95 R$ 101.732,52 R$ 102.912,61
Impostos R$ 22.337,04 R$ 22.596,15 R$ 22.858,27 R$ 23.123,42 R$ 23.391,65
Custos Variáveis R$ 62.640,00 R$ 63.366,62 R$ 64.101,68 R$ 64.845,26 R$ 65.597,46
Custos Fixos R$ 81.300,00 R$ 82.243,08 R$ 83.197,10 R$ 84.162,19 R$ 85.138,47
Total dos Custos Anuais R$ 166.277,04 R$ 168.205,85 R$ 170.157,04 R$ 172.130,86 R$ 174.127,58
Receita Líquida Anual R$ 68.004,24 R$ 68.793,09 R$ 69.591,09 R$ 70.398,35 R$ 71.214,97
Fonte: Da autora 

 

Lembrando que receita líquida é o valor das vendas totais (-) as deduções, no 

quadro 22, pode-se observar que a receita líquida anual da empresa para o ano de 

2008 resultou em R$ 68.004.24 (sessenta e oito mil quatro reais e vinte e quatro 

centavos) para o ano de 2009 R$ 68.793,09 (sessenta e oito mil setecentos e 

noventa e três reais e nove centavos), para 2010 R$ 69.591,09 (sessenta e nove mil 

quinhentos e noventa e um reais e nove centavos) já para o ano de 2011 o valor 

chega a 70.398,35 (setenta mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e cinco 

centavos) e por ultimo no ano de 2012 o valor calculado é de 71. 214,97 (setenta e 

um mil duzentos e quatorze reais e noventa e sete centavos).   
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3.6.7 Síntese de capital necessário 

 

3.6.7.1 Ponto de equilíbrio 

 

Baseado na fundamentação teórica, o ponto de equilíbrio significa o ponto em 

que o total das receitas é igual ao total das despesas. Ou seja, onde o Lucro é igual 

a zero. A análise do ponto de equilíbrio é uma técnica útil para determinar quantas 

unidades devem ser vendidas ou o volume de vendas que deve ser atingido de 

forma que se alcance o ponto de equilíbrio 

Para projeção 1 temos o seguinte cálculo para o ponto de equilíbrio: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=

ceitaTotal
velCustoVariá

CustoFixoíbrioPontoEquil

Re
1

 

Figura 29: Cálculo do ponto de equilíbrio 
 

Fonte: Arquivos pessoais 
 

Através do cálculo do ponto de equilíbrio, se chega a conclusão de que na 

projeção do cenário otimista da empresa, necessita-se de uma entrada de capital  no 

valor de R$ 18.686,59  (dezoito mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e 

nove centavos) mensalmente, para que a empresa possa estar funcionando.  

Os dados apurados podem ser observados no quadro abaixo: 

 

Quadro 23: Ponto de Equilíbrio (Projeção Otimista) 

Ponto de Equilíbrio (Projeção Otimista) 
Custos Fixos R$ 6.775,00
Custos Variáveis R$ 5.220,00
Receita Total R$ 8.189,00
Total R$ 18.686,59
Fonte: Da autora 

 

“Muitas vezes nós medimos tudo e não entendemos nada. As três coisas 

mais importantes a medir em um negócio são: a satisfação dos clientes, a satisfação 

dos empregados e o fluxo de caixa” (JACK WELCH, 1993). 
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3.7 Apêndice (documento de sustentação) 
 

Outros documentos e informações relevantes ao plano do negócio: 

Curriculum Vitae: Vanessa Mariano da Rocha; Briffieng 

 

3.7.1 Curriculum vitae: Vanessa Mariano da Rocha  

 

Endereço : Av. Júlio Kumn , 57 , ap. 109 – Praia Brava – Itajaí – SC 

                     CEP 88306823 

Telefone  : (47)84022287 

E-mail      : nessa294@hotmail.com 

 

Objetivo  : Cumprir exigência da Disciplina de Tópicos Especiais em TGI/2008-2 

 

Formação Acadêmica  
Graduanda  em Design  de Moda  pela  UNIVALI (dez/2008) 

 

Idiomas 

Espanhol ( leitura) 

 

Cursos / Projetos 

 

Estágio de Vitrinismo 

Local : Loja Oceans - Rua 900, número 10 - Balneário Camboriú 

Período : Setembro a Novembro/2008       

 

Curso de Mosaico em Cerâmica e Madeira  

Instituição : Fundação Cultural de Balneário Camboriú 

Período : Maio – Junho/2008 

 

Curso de  Tingimento  

Instituição : Fundação Cultural de Balneário Camboriú 

Período : Maio – Junho/2008 
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Curso de   Luminária 

Instituição : Fundação Cultural de Balneário Camboriú 

Período : Maio – Junho/2008 

 

1º Fórum de  Moda , Ensino e Mercado – Design e Bussiness 

Instituição : UNIVALI 

Período : 13 . 06. 2008         

 

Curso de Fuxico 

Instituição : Fundação Cultural de Balneário Camboriú 

Período : Março – Abril/2008 

 

Curso de  Amarradinho  

Instituição : Fundação Cultural de Balneário Camboriú 

Período :  Março - Abril/2008 

 

Projeto Na Arara 2007 – (Curso de Design de Moda da UNIVALI) 

Exposição, em stand, de coleção própria  

 

Graduação em Comunicação Social –  Publicidade  e  Propaganda (até 6° semestre) 

– PUCRS 

Período : julho/2001  a  dez/2003 

 

Experiência Profissional 

 

Autônoma – Confecção e Venda de Grife Própria 

Período : fevereiro/2005 a fevereiro/2008 

 

Autônoma – Divulgação de Eventos 

Período : 2004/2005 

 

Agência de Publicidade e Propaganda  BoaNova 

Cargo Inicial : Atendimento                                Cargo Final : Atendimento/Mídia 

Permanência : 08/2002 a 12/2002                        Período : 01/2003  a  12/2003 
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Editora Biosul 

Cargo Inicial : Recepção e  Telemarketing          Cargo Final : Tele-Cobrança 

Permanência :  04/2001 a 10/2001                       Período  : 11/2001  a  07/2002 

 

Ford Models RS 

Cargo : Modelo 

Período : 1996/2000 

 

Habilidades 

Facilidade de comunicação, ampla rede de contatos (inclusive inúmeros clientes de 

produtos ligados à moda), grande determinação, criatividade, senso de 

responsabilidade, capacidade de organização e planejamento. 

 

Capacitação Profissional 

Experiência na criação e venda de produtos (na área de confecção) e  em planejamento  

estratégico  de  marketing ; ótimo desempenho nos serviços de atendimento , mídia e 

cobrança e na implementação de novas ferramentas de marketing; experiência em 

desfiles e eventos de moda.      

 

3.7.2 Brieffing  

 

1) Nome: LuZenSã 

2) Localização: O ateliê está localizado na Praia Brava ( Av. Conselheiro Julio 

Kumn, 57/109) Itajaí-SC.  

3) Descrição – Produto: Roupas usadas, compradas em brechós, instituições 

filantrópicas e bazares para revenda, após customização e (ou) reforma, e roupas 

confeccionadas com retalhos de tecidos que por algum motivo não são utilizados 

pelas indústrias têxteis. Serviço: Consultoria em moda, como personal stylists – a 

cliente que desejar modificar e (ou) reaproveitar suas peças preferidas já 

desgastadas, poderá fazê-lo através deste serviço.  

4) Propriedades: Produto sustentável, não por ser elaborado com material especial 

(ecologicamente correto), mas por estar reduzindo o consumo desnecessário 

fazendo a reciclagem.   
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5) Histórico: A idéia surgiu a partir do interesse e da experiência das proprietárias 

nas áreas de criação, moda, artesanato, produção de moda, vitrinismo, venda, 

publicidade e da preocupação de ambas com a preservação ambiental e o desejo 

por um mundo mais justo e melhor e com menos desperdícios;  

6) Preocupação: os produtos oferecidos pela empresa visão a sustentabilidade. 

7) Aparência física: São roupas de cunho artístico, alegres, despojadas, modernas, 

confortáveis, exclusivas, originais, com cortes e design diferenciados, e produzidas 

artesanalmente. 

8) Embalagem: As embalagens e todo o restante do material publicitário necessário 

(etiquetas, tags, cartazes, cartões/visita, banners, etc) deverão ser confeccionados 

em papel e (ou) material  reciclado.  

9) Preço e tendência – A tendência mundial é de crescente valorização de produtos 

ecologicamente corretos, que estão sendo comercializados com preços até 30% 

mais elevados que os demais. O produto da LuZenSã não tem um custo tão mais 

excedente, por ter, como matéria prima, roupas usadas e retalhos de tecidos 

reaproveitados e não produtos confeccionados com matéria prima ecologicamente 

correta. Sendo justo de acordo com os benefícios que produz. 

 
3.7.2.1 Os objetivos 

 

O objetivo principal da LuZenSã  é reacender roupas usadas, compradas em 

brechós, bazares institucionais e instituições através da customização e reforma, 

integrando o vestuário à visão particular de mundo do público alvo,  além de 

confeccionar novas peças com retalhos de tecidos que por algum motivo não são 

utilizados por indústrias têxteis e prestar assessoria de moda na reconstrução de 

peças pessoais: uma peça em desuso no guarda-roupa pode ser transformada em 

um look  de vanguarda. 

A principal dificuldade para atingir o objetivo é a dispersão do público alvo. 

Para superar essa barreira as empresárias se propõem a participar de diversos 

eventos, feiras e atividades ligadas aos esportes radicais, à moda, a 

sustentabilidade e preservação ambiental, misticismo, arte e cultura. 
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3.7.2.2 Conceito 

 
 O conceito da LuZenSã é baseado no fato de que a solução para o 

aquecimento global ou para a diminuição da poluição não está apenas nos produtos 

ecologicamente corretos; está na opção de reduzir o consumo, através do 

reaproveitamento. Sempre buscando a essência e a originalidade das roupas, 

extraindo a mais profunda raiz deste conceito tornando as peças únicas e com 

design e acabamentos diferenciados, pois “roupas usadas podem ser ousadas”.  
 
3.7.2.3 Segmento 

 
Em função da globalização, da idéia plural ou múltipla de referências de 

moda, “moda múltipla”, da tendência de revivals, e por viver dentro deste universo, 

nomeou-se um segmento de moda unindo três grupos distintos de estilo, porém 

interligados em um mesmo objetivo, perante suas concepções de vida: o segmento 

chamado Green Multwear, englobando o segmento surfwear, hippiewear, juntamente 

com o alternativowear, aliados ao consumo consciente.  

 
3.7.2.4 Mercado 

 
No mercado de moda, projetos de garimpagem de materiais ganham cada 

vez mais espaço incluindo-se na imagem do marketing verde e do consumo 

consciente. Como o mercado verde da “moda do futuro” ainda é jovem, a LuZenSã 

terá possibilidade de crescer com ele,  

 

3.7.2.5 Concorrentes 

 

Os principais concorrentes são: Adriana Barra, Sandpiper, Apoêna, Têca, 

Cantão, Maria filó, Buda Khe Ri, Domitila, Escambolando, Garimpo Formatex, 

Marcela Santa’Ana etc.   

 
3.7.2.6 Consumidores 

 

O público alvo são pessoas que estão ligadas a esportes que têm contato 
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com a natureza (surf, Rappel, raffiting, trekking, vôo livre, etc.) e a atividades 

alternativas ( Ioga, misticismo e terapias alternativas), pessoas comprometidas com 

a cultura (formadores de opinião- artistas, publicitários, jornalistas, entre outros) e 

com atividades altruistas, como serviços sociais e trabalhos voluntários. São 

pessoas abertas para idéias e iniciativas novas, que vão desde a forma de vestir, 

comer e levar a vida como um todo, por pessoas que se interessam pela causa de 

um mundo mais justo e melhor, pela moda, pois muita gente está usando roupa 

vintage, quando antigamente a maioria das pessoas tinham preconceito contra isso;  

O perfil demográfico e psicográfico do público é de regiões que dependem do 

turismo esportivo, ecológico e alternativo e daquelas onde a movimentação cultural é 

mais intensa.  

É relevante que a empresa esteja sempre atenta às mudanças nos hábitos de 

consumo do público. 

 
3.7.2.7 Objetivos de marketing  

 

A empresa deseja a divulgação da marca LuZenSã atrelada ao conceito de 

“moda do futuro” e a sustentabilidade, estimulando o consumo consciente, dentro 

dos princípios do marketing verde. Dessa maneira espera-se que se crie um elo 

emocional cliente/produto para que quando o consumidor reconhecer o valor na 

utilidade, o preço passe a ser secundário, criando o valor percebido – que possa 

deixar o cliente cada vez menos sensível ao preço.  

As estratégias de promoção, comunicação e publicidade serão feitas através 

das mídias de jornais, revistas e rádio (anúncios); tv (participação em programas de 

entrevistas e desfiles), tags, flyers, cartazes, cartões de visita, papel timbrado, 

banners, site, catálogo virtual, blog, comunidade no Orkut e anúncios na internet, 

além da divulgação boca-a-boca. No site haverá um link “SAC” - serviço de 

atendimento ao consumidor, no qual os clientes poderão dar feedback sobre os 

produtos adquiridos. Outro recurso utilizado serão as apresentações em eventos, 

feiras e workshops, relacionados com a sustentabilidade, preservação ambiental, 

moda, esportes radicais, misticismo, arte e cultura. 
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3.7.2.8 A Estratégia Básica 

 

Por serem peças originais, únicas, artesanalmente e artisticamente 

confeccionadas e por terem como matéria prima produtos reciclados, essas 

despertarão a atenção dos consumidores que se interessam pela causa de um 

mundo melhor e pela moda, pois muita gente está usando roupa vintage, quando 

antigamente a maioria das pessoas tinham preconceito contra isso. Devido a 

escassez de oferta de produtos deste tipo, o público alvo não consome o que 

poderia 

 

3.7.2.9 Distribuição/ Venda  

 
A área de atuação da  LuZenSã é compreendida tanto por cidades litorâneas, 

quanto pelas principais capitais do país, ou melhor, regiões que dependem do 

turismo esportivo, ecológico e alternativo e aquelas onde a movimentação cultural é 

mais intensa.  

Devido a isso, a distribuição será realizada da seguinte forma: de 2009 a 2012 

serão prospectados os mercados nas cidades da região sul do Brasil - Balneário 

Camboriú, Florianópolis, Joinville, praias do litoral sul de Santa Catarina (Guarda do 

Embaú, P. Rosa, P. Ferrugem, Farol de Sta Marta), praias do litoral norte do RS ( 

Torres, Capão da Canoa e Atlântida) e Porto Alegre,  e no Paraná (Curitiba, Maringá 

e Londrina). A partir de 2012, a LuZenSã irá abranger os estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia.  

Os produtos serão vendidos em lojas voltadas para o público Green Multwear, 

e clientes particulares. As vendas serão efetuadas por telefone, via internet ou 

pessoalmente. O serviço de consultoria que a LuZenSã oferecerá será prestado 

individualmente, de forma personalizada. 

 
3.7.2.10 Capacidade de produção  

 

 Nos três primeiros meses, será criada uma coleção experimental e limitada 

de 200 peças. A partir daí serão projetadas próximas coleções, com uma capacidade 

média de no mínimo 100 peças /mês. As roupas da LuZenSã poderão ser usadas 

nas mais diversas ocasiões: tanto em eventos especiais como no cotidiano. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Com o objetivo de elaborar um Plano de Negócio para uma empresa de 

customização, reaproveitamento e confecção de roupas e retalhos de tecidos, dentro 

do segmento Green Multwear, cuja oportunidade foi detectada no decorrer dos 

estudos da acadêmica escolheu-se este como o tema para o presente trabalho de 

Conclusão de Curso, objetivando o planejamento deste empreendimento para obter 

a comprovação se esta oportunidade de negócio é realmente um bom negócio.  

A empresa nos primeiros anos contará somente com a força produtiva das 

proprietárias que estarão presentes nos processos mercadológicos, operacionais e 

legais. As mesmas farão cuidadosamente os procedimentos para a realização das 

customizações e contarão com alguns serviços tercerizados para a confecção das 

peças.   

O plano de Negócio elaborado para a empresa LuZenSã foi realizado de 

forma clara, objetiva e realista. A riqueza de informações obtidas através destes 

dados fez com que a elaboração do Plano de Negócio tenha uma visão real do 

empreendimento. O conhecimento sobre o ramo de atividade que as proprietárias 

possuem também foi um ponto importante para a elaboração do mesmo.  

O Plano de Negócio da LuZenSã  possui um Plano de Marketing consistente  

embasado em pesquisas relacionadas aos concorrentes, público alvo e 

segmentação de mercado além de  pontos de diferenciação. Mostrando desta forma, 

estratégias competitivas para seu ingresso no mercado. O plano operacional 

demonstra conhecimento sobre o produto e serviço a ser executado  e organização 

das tarefas á serem cumpridas e sobre os procedimentos, normas e metas da 

LuZenSã. 

E finalmente para avaliar a viabilidade econômico-financeira do novo negócio 

foi feito juntamente com o auxilio de uma empresa de contabilidade o Plano 

Financeiro, cujos dados resultaram em acreditar na viabilidade do negócio segundo 

a projeção otimista do produto e do serviço. 

Seguindo as palavras da Sônia Hess de Souza, presidente da Dudalina, 

Santa Catarina já é destaque no mundo da moda, com várias marcas conhecidas 

mundialmente. Mas para que o Estado se torne a principal referência no ramo tanto 

no Brasil como no mundo são necessários dois pontos fundamentais. “Coragem e 
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ousadia”.  E é com esse intuito que a empresa LuZenSã das proprietárias Ana Dal 

Bello e Vanessa Mariano da Rocha pretende consolidar-se no mercado da moda 

brasileira dentro do segmento Green Multwear. 
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