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Resumo:A ferramenta mais utilizada para o planejamento deste projeto foi o plano de negócio usado
como estudo estratégico para que a empresa possa ter uma visão de futuro. A obtenção dos dados
utilizados para o desenvolvimento do plano foi obtida através de pesquisa bibliográfica sobre o assunto e
também se levantou informações junto aos clientes através de um estudo de campo não documentado.
Com base nestes dados projetamos os anos iniciais da empresa detalhando o necessário para dar início as
atividades e averiguando quais retornos poderá se ter ao fim deste período. Para a realização da análise
utilizamos alguns métodos de avaliação de investimento, sendo eles: Payback (total e descontado), O
VPL (valor presente líquido) que apresentou o Valor de R$141.154,28, sendo considerado atrativo
perante o investimento. A TIR (taxa interna de retorno) apresentada é de 33,49%, supera a taxa mínima
de atratividade (TMA) que para este projeto foi estabelecida em 15% e finalmente o VAUE (valor
uniforme equivalente) que traz um ganho de R$42.017,92. Após realizar todos os fluxos com o objetivo
que havíamos planejado, podemos afirmar que este projeto é viável tendo retorno estimado antes das
expectativas do investidor.

Palavras Chave: Facção - Plano de Negócio - Vestuário - análise econ.finan - qualidade.



 

INTRODUÇÃO 

A atividade de terceirização de serviços está proporcionando uma grande vantagem às grandes empresas 
de confecções, tanto na redução de custos como na redução do tempo de entrega e aumento na produção. Porém, 
devido à grande competitividade existente atualmente no mercado, as empresas vêm se dedicando e investindo 
cada vez mais em planejamento e desenvolvimento de ações de comunicação que levam seu produto / serviço a 
se destacar dos outros.  

Nos dias de hoje as empresas buscam cada vez mais competitividade e formas de sobreviver no 
mercado, pois as competições por espaço, novas tecnologias e inovações exigem empresas ágeis e flexíveis. A 
falta de capacitação administrativa e gerencial no planejamento que gera um desconhecimento do mercado, leva 
na maioria das vezes ao fracasso os novos empreendimentos. Neste contexto podemos descrever a importância 
de um Plano de Negócios. 

O plano de negócio é o que mais dá trabalho aos empreendedores, pois envolve vários conceitos que 
devem ser entendidos e expressos de forma escrita, em poucas páginas, dando forma a um documento que 
sintetiza toda a essência da empresa, sua estratégia de negócio, seu mercado e competidores, como vai gerar 
receitas e crescer etc. 

O presente projeto de estudo visa analisar a viabilidade de implantação de uma facção de médio porte 
no interior do município de Ituporanga. Pretende-se iniciar o projeto no segundo semestre de 2010 e implantar o 
negócio já no início de 2011. A empresa estará localizada mais precisamente na SC 302 km 35, bairro Rio 
Bonito. Hoje este empreendimento existe na situação de Micro Empreendedor Individual (MEI) com nome 
fantasia de Silva Confecções e começou mais como uma possibilidade de renda extra para os empreendedores 
que há anos conhecem e trabalham no ramo.  

Várias são as etapas que compõem este estudo, entre elas: pesquisa de mercado, estudo de processos de 
produção, elaboração de custos de produção, logística, treinamento de mão de obra, preço, entre outros aspectos 
importantes e determinantes para o sucesso do empreendimento. 

São aspectos relevantes, ao presente projeto, fomentar a economia da região, bem como, proporcionar 
empregos e á longo prazo aumentar significativamente a capacidade comercial do bairro. Com a implantação de 
uma empresa deste ramo pode-se esperar um maior crescimento regional dos demais empreendimentos ali 
localizados; e fomentar a implantação de outros, ocasionando assim maiores probabilidades de crescimento desta 
região. Constituir uma empresa que se preocupe com as pessoas e com o meio ao qual estão inseridas e ao 
mesmo tempo fornecer produtos e serviços de qualidade; assume um papel relevante e politicamente correto. 
Percebemos hoje que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o meio onde vivem e com a qualidade de 
suas vidas; para isso é necessário tomar algumas medidas e precauções para que nosso futuro e o futuro do nosso 
meio sejam conservados e valorizados. Assim surge uma opção de respeitar todas as leis ambientais, bem como 
adquirir matéria – prima de fornecedores que se atentam ao cuidado do meio ambiente e social, visando uma 
melhor qualidade de vida a todos. 

Além de enfrentar um mercado altamente competitivo as empresas de facção precisam lidar com 
concorrentes informais; fazendo com que seu custo se torne mais elevado; o plano de negócios é uma das bases 
do planejamento de uma empresa, quer seja aplicado a produtos ou serviços, é o mapa que orienta a empresa em 
suas ações estratégicas e operacionais. Esta realidade serve como estímulo ao presente trabalho, que visa 
identificar a viabilidade do negócio bem como as estratégias para a divulgação e melhor comunicação da 
empresa e aplicar técnicas de marketing a fim de verificar qual melhor estratégia se identifica com o ramo da 
empresa.  

Assim, o presente trabalho vem propor a elaboração de um plano de negócios para se identificar a 
viabilidade da implantação de uma facção de médio porte e a aplicação de estratégias de marketing para analisar 
a capacidade da empresa e identificar as reais necessidades do público alvo; bem como identificar estratégias 
para divulgar e tornar a empresa mais conhecida.  

 Segundo SALIN, Plano de Negócios é: “um documento que contém a caracterização do negócio, sua 
forma de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar uma fatia do mercado e as projeções de despesas, 
receitas e resultados financeiros”.  

O Plano de Negócios é uma ferramenta de planejamento que permite tanto o estabelecimento da visão, 
posição da empresa em relação aos objetivos estratégicos, quanto para delinear a estratégia a ser utilizada pela 
empresa. Deve ser utilizado de maneira dinâmica, devendo ser atualizado periodicamente de acordo com as 
mudanças percebidas no ambiente externo e nas políticas internas da empresa.  

Elaborar um Plano de Negócios não é uma tarefa simples, pois exige grande capacitação dos 
empreendedores em expor suas idéias em uma linguagem que os leitores do plano entendam e principalmente 
que mostre a viabilidade e probabilidade de sucesso em seu mercado. 

Diante disto, trataremos das etapas para a implantação de uma empresa que pretende atuar no ramo 
têxtil, mais precisamente na prestação de serviços de confecção. Com tudo, algumas dúvidas surgem no decorrer 
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do processo de implantação e pretende-se sanar com o estudo contido neste trabalho; baseando-se na literatura, 
pesquisa e nos conhecimentos acadêmicos adquiridos ao longo desses anos, queremos buscar respostas para 
essas questões. Os desafios que estão postos para a realização desta pesquisa são muitos, mas com certeza serão 
todos superados. 

 
ADMINISTRAÇÃO 

Administração é a realização de tarefas através de ações planejadas, ela ocorre nas mais diversas 
organizações, bem como, no nosso dia-a-dia; desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos 
dormir a administração está integrada. 

Para Lacombe (2003, p. 49) “administrar é o ato de trabalhar com e por meio de pessoas para realizar os 
objetivos tanto da organização quanto de seus membros”.  

A administração segundo Lacombe (2003, p. 48), “é definida como um conjunto de princípios e normas 
que tem por objetivo planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar os esforços de um grupo de indivíduos 
que se associam para atingir um resultado comum”.  

Para Megginson (1986, p. 17) “administração é como trabalhar com pessoas para determinar, interpretar 
e alcançar objetivos organizacionais pelo desempenho das funções de planejamento, organização, preenchimento 
de vagas, direção e controle”.  

Entretanto salienta Bateman (1998, p. 27) que “administração é o processo de trabalhar pessoas e 
recursos para realizar objetivos organizacionais”.  

Segundo Chiavenato (1994, p. 28) “a administração não é um fim em si mesma, mas um meio de fazer 
com que as coisas sejam realizadas da melhor forma possível, com o menor custo e com maior eficiência e 
eficácia”. A administração é uma maneira de fazer com que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, com 
os recursos que se tem disponível, a fim de atingir seus objetivos. 

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 
De acordo com Chiavenato (2005, p. 194) “marketing corresponde a todas as atividades da empresa que 

visam à colocação de seus produtos / serviços no mercado consumidor”. Assim, o marketing está voltado 
completamente para o mercado e para o cliente. 

Marketing significa trabalhar com mercados, os quais, por sua vez, 
significam a tentativa de realizar as trocas em potencial como o objetivo de 
satisfazer as necessidades e aos desejos humanos. Assim voltamos a nossa definição 
de que marketing e a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e 
desejos, através dos processos de troca. (KOTLER 1998, P. 33) 

A palavra marketing vem do inglês market, que traduzindo significa mercado e “ing” significa ação, 
então podemos dizer que marketing é ação no mercado, é criar produtos / serviços e colocá-los à disposição do 
mercado. 

Mais importante que entender sua definição é compreender que marketing 
deve ser encarado como uma filosofia, uma norma de conduta para a empresa, em 
que as necessidades latentes dos consumidores devem definir as características dos 
produtos ou serviços a serem elaborados e as respectivas quantidades a serem 
oferecidas. (Cobra 1997, p. 20) 

Assim entende-se que marketing é muito mais do que um simples setor dentro da organização, ele 
representa a base para tomada de decisão de todos os outros setores tendo em vista que e através dele que são 
identificados as necessidades e desejos de seus clientes e para essas informações que a empresa deve estar 
voltada. 

Kotler (2000, p. 38) define Marketing como "a arte e a ciência da escolha de mercados-alvo e da 
captação, manutenção e fidelização de clientes por meio da criação, da entrega e da comunicação de um valor 
superior para o cliente”. Assim fica claro que o centro das atividades de Marketing é o consumidor, e é para ele 
que toda organização direciona suas estratégias para atender da maneira mais satisfatória as necessidades e 
desejos do seu público-alvo. 

O Marketing transformou-se numa ferramenta indispensável para a diferenciação e sobrevivência da 
empresa. Através dele que as organizações conseguirão conquistar e fidelizar seus clientes. 

PLANEJAMENTO 

De acordo com Tiffany (2002, p. 09) “planejar é uma estratégia para aumentar as chances de sucesso 
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em um mundo de negócios que muda constantemente”. Ou seja, planejar é uma estratégia de sobrevivência no 
mercado, que está a cada dia mais competitivo e concorrido. 

O planejamento pode ser conceituado como um processo que é desenvolvido para o alcance de uma 
situação desejada, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e 
recursos pela empresa. O planejamento é um processo contínuo, que deve ser executado pela empresa. 
(OLIVEIRA 2003, p. 35) 

Conforme Bateman (1998, p. 121) “planejamento é o processo consciente e sistemático de tomar 
decisões sobre objetivos e atividades que uma pessoa, um grupo, uma unidade de trabalho ou uma organização 
buscarão no futuro”.  

Segundo Lacombe (2003, p. 162) o planejamento é a “determinação da direção a ser seguida para 
alcançar um resultado desejado”. Engloba decisões com base em objetivos, fatos e na estimativa do que ocorreria 
em cada alternativa; ou seja, planejar é decidir antecipadamente o que fazer, como fazer, quando fazer e quem 
deve fazer. (LACOMEBE 2003, p. 162)  

Planejamento é determinar os objetivos certos e em seguida escolher os meios certos e adequados para 
alcançar estes objetivos. (STONER 1995, p. 136) 

Sem planos os administradores não podem saber como organizar as pessoas e os recursos, não têm uma 
idéia clara sobre o que precisam organizar. Se não tiverem um plano os administradores não podem liderar com 
confiança ou esperar que os outros o sigam e por fim sem um plano os administradores e seus seguidores têm 
pouca chance da alcançar seus objetivos ou de não saber quando e onde saíram do caminho trajado. (STONER 
1995, p. 137) 

Para Oliveira (2003, p. 36) “o exercício sistemático do planejamento tende a reduzir a incerteza 
envolvida no processo decisório e, conseqüentemente, provocar o aumento da probabilidade de alcance dos 
objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa”. O planejamento é complexo pelo fato de ser um 
processo contínuo de pensamento sobre o futuro, desenvolvido através da determinação de estados futuros 
desejados e a avaliação das estratégias a serem seguidas para que se possam alcançar tais estados. 

É de suma importância que os executivos estejam atentos aos princípios gerais e específicos do 
planejamento; pois eles proporcionam uma base mais sólida para a tomada de decisão referente ao planejamento. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

De acordo com Oliveira (2003, p. 47 – 48) “o planejamento estratégico é o processo administrativo que 
proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando 
ao otimizado grau de interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada”.  

Para Tiffany (1999, p. 09 – 10) “o planejamento estratégico é um processo que prepara você para o que 
esta por vir. A elaboração de um plano aumenta a probabilidade de que, no futuro, sua empresa esteja no lugar 
certo na hora certa”.  

Segundo Almeida (2001, p. 13) “planejamento estratégico é uma técnica administrativa que procura 
ordenar as idéias das pessoas, de forma que se possa criar uma visão do caminho que se deve seguir (estratégia)”.  

As técnicas do planejamento estratégico não vão indicar um milagre, mas apenas mostrar como 
estruturar as ações, para que sejam dirigidas para o resultado.  O Planejamento Estratégico não irá indicar como 
administrar o dia-a-dia do trabalho, mas ajudará a organizar as idéias e a redirecionar as atividades. (ALMEIDA 
2001, P. 13).  

O planejamento estratégico é uma visão específica do futuro de sua empresa a partir do seu presente; 
contém uma visão da posição de sua empresa e das mudanças que ela sofreu ao longo dos anos. (TIFFANY 
1999, p. 12) 

De acordo com Montana (2003, p. 119) “esse nível de planejamento contempla as questões mais gerais, 
analisa o ambiente externo para assegurar que a abordagem seja realista e determina uma direção ampla e geral 
para a organização”. Montana (2003, p. 119) complementa que ”o planejamento estratégico exige um longo 
período entre o início e os resultados e considera o futuro em termos da missão da organização”.    

Segundo Thonpson (2000, p. 46) “as empresas cujos gerentes estabelecem objetivos para cada área 
chave de resultado e buscam agressivamente ações calculadas para atingir suas metas de desempenho, 
tipicamente superam as empresas cujos gerentes são cheios de boas intenções, tentam persistentemente e 
aguardam o sucesso”.  

EMPREENDEDORÍSMO 

Para Dornelas (2005, p. 21) “o empreendedorismos é uma revolução silenciosa, que será para o século 
XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX”. 

Os empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, 
globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos, 
quebrando paradigmas e gerando riquezas para a sociedade. A nova economia tem mostrado que idéias 
inovadoras, planejamento e competência são fundamentais para criação de novos negócios. (DORNELAS 2005, 
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p. 22) 
Em todas as definições de empreendedorismo são considerados princípios e termos de uma visão 

empresarial, administrativa e pessoal; é uma espécie de comportamento que inclui tomar iniciativa, organizar e 
reorganizar mecanismos sociais e econômicos a fim de transformar recursos e situações para proveito prático e 
aceitar os riscos ou o fracasso. (HISRICH 2004, p. 29)  

Conforme Dornelas (2005, p. 39) “empreendedorísmos é o envolvimento de pessoas e processos que, 
em conjunto, levam à transformação de idéias em oportunidades, e a perfeita implementação destas 
oportunidades leva a criação de negócios de sucesso”. 

Para Hisrich (2004, p. 29) “um empreendedor é aquele que combina recursos, trabalho, materiais e 
outros ativos para tornar seu valor maior do que antes; também é aquele que introduz mudanças, inovação e uma 
nova ordem”.   

Dornelas (2005, p. 29) diz que “a palavra empreendedor (entrepreneur) tem origem francesa e quer 
dizer aquele que assume riscos e começa algo novo”. Empreendedor é aquele que está sempre disposto a correr 
riscos, tem uma visão ampla do futuro e sempre busca inovação.  

PLANO DE NEGÓCIO 

Para que se possa elaborar e entender melhor o Plano de Negócio como um documento indispensável 
para o sucesso das empresas é de estrema importância abordar conceitos sobre o assunto. 

Segundo Dornelas (2005, p. 93) “um negócio bem planejado terá mais chance de sucesso que aquele 
sem planejamento, na mesma igualdade de condições”.  

O plano de negócios é uma ferramenta de gestão que deve ser usada por todo empreendedor que queira 
transformar seu sonho em realidade, ele se aplica tanto no lançamento de novos negócios como também em 
negócios já existentes que buscam melhorias estratégicas e competitividade. 

Para Chiavenato (2004, p. 128) o plano de negócios (business plan), “é um conjunto de dados e 
informações sobre o futuro empreendimento, que define suas principais características e condições para 
proporcionar uma análise de sua viabilidade e dos seus riscos, bem como para facilitar sua implantação”. 

De acordo com Dornelas (2005, p. 98) “o plano de negócio é um documento usado para descrever um 
empreendimento e o modelo de negócios que sustenta a empresa”. 

Conforme Chiavenato (2004, p. 131) “o plano deve conter a descrição do setor, a natureza jurídica do 
negócio, a estrutura organizacional da empresa, os relatórios financeiros simulados, um plano estratégico e um 
plano operacional”.  

Chiavenato (2004, p. 22) complementa que “negócio é um esforço organizado por determinadas pessoas 
para produzir bens e serviços, a fim de vendê-los em determinado mercado e alcançar recompensa financeira 
pelo seu esforço”.  

As pequenas empresas têm a agilidade e a flexibilidade para mudanças rápidas e manobras ágeis que as 
grandes não têm. A pequena e média empresa tem maior facilidade para satisfazer à necessidade de 
especialização; são capazes de integrar adequadamente tecnologia, qualidade e competitividade. São 
consideradas impulsionadoras de mercado, geradoras de oportunidades; proporcionam empregos mesmo em 
épocas de recessão; são consideradas as bases da economia no país. (CHIAVENATO 2004, p. 37).  

Para Chiavenato (2004, p. 40) “uma empresa é o conjunto de pessoas que trabalham juntas no sentido 
de alcançar objetivos por meio da gestão de recursos humanos, matérias e financeiros”. “Empresas industriais 
são as que produzem bens de consumo ou bens de produção mediante a transformação de matérias-primas em 
mercadorias ou produtos acabados”.  

De acordo com Hisrich (2004, p. 210) “o plano de negócios é um documento preparado pelo 
empreendedor em que são descritos todos os elementos externos e internos relevantes envolvidos no início de 
um novo empreendimento”.  

Segundo Chiavenato (2004, p. 58) “serviços são atividades, benefícios ou satisfações que são oferecidas 
para venda ou em conexão com vendas de determinados bens”. É a área de negócios que mais cresce e não 
requer tantos investimentos em equipamentos e estoques; podem ser desenvolvidos em pequenos espaços como 
na própria casa, garagem ou em sala que sirva de base para o negócio.  

Para Dolabela (1999, p. 80) “o plano de negócios é uma linguagem para descrever de forma completa o 
que é ou o que pretende ser uma empresa”.  

Todo empreendimento passa por estágios de crescimento e de evolução; com características e desafios 
particulares e específicos; o que faz com que cada empreendimento crie seu próprio plano de negócio, bem como 
estratégias apropriadas a cada estágio evolutivo. Sabe-se também que o ciclo de vida das empresas e o tempo de 
sobrevivência dela no mercado esta relativamente ligada à capacidade do empreendimento de renovar-se a cada 
estágio e a cada momento evolutivo; de acordo com suas competências. (BERNARDI 2008, p. 03)  

O plano de negócio serve para guiar o empreendedor ao longo do inicio das operações; é importante que 
o desenvolvimento das estratégias contenha pontos de controle para averiguação do processo e iniciar outros 
planos se necessário. (HISRICH 2004, p. 225) 
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Conforme Dornelas (2001, p. 175) “o plano de negócios é o cartão de visitas do empreendedor em 
busca de financiamento”. Para ter captação de recursos os empreendedores devem usar suas capacidades de 
planejamento e habilidade de negociação e sua rede de negócios, identificando assim as melhores alternativas no 
mercado.  

Não existe uma regra que determine qual é a melhor opção de captação de recursos; os empreendedores 
devem combinar dívida e equidade e para isso o empreendedor deve conhecer todas as opções que existem no 
mercado e também conhecer todos os riscos que estas opções trazem ao seu negócio. Nos estágios iniciais o 
plano de negócios é a principal ferramenta para o empreendedor em busca de capital, pois é através dele que os 
investidores decidirão ou não investir na empresa. (DORNELAS 2001, p. 175).  

De acordo com Bernardi (2008, p. 04) “o plano de negócio em si não garante o sucesso da empresa ou 
sua lucratividade; no entanto, quando desenvolvido com boa qualidade, aumenta as chances do empreendimento, 
pois, através da reflexão e da compreensão das necessidades, cria bases sólidas para o monitoramento do modelo 
e da estratégia de negócios”.   

Através de um bom plano de negócios os colaboradores entenderão as metas e objetivos da empresa e 
qual expectativa em relação à forma de como desempenham seu trabalho. O planejamento não é um exercício 
difícil ou impossível para o empreendedor sem experiência; se houver um comprometimento adequado e apoio 
de recursos externos, o empreendedor pode preparar um plano de negócio eficaz para sua empresa; bem como 
promover a implementação efetiva do plano desenvolvendo uma programação para medir o progresso e instituir 
planos contingentes. (HISRICH 2004, p. 225) 

O plano de negócios deve destacar as especificidades, finalidades e qualidades de cada 
empreendimento. Não existe uma estrutura específica para elaborar um plano de negócios; pois cada negócio é 
diferente um do outro. A estrutura aplicada a este projeto é baseada no autor José Carlos Assis Dornelas em seu 
livro: “Empreendedorísmo: Transformando Idéias em Negócios”.  
 
DESENVOLVIMENTO 

Após coletar os dados iniciou-se a análise da viabilidade econômica e financeira deste projeto. Serão 
descritos, visando a implantação de uma empresa no ramo têxtil (facção) sendo a mesma instalada na cidade de 
Ituporanga, os investimentos iniciais necessários fixos e giro, os custos e despesas, o produto e suas 
caracterizações, o preço para os serviços e produtos oferecidos alem dos demonstrativos de resultado e fluxo de 
caixas do projeto. Com o apoio destes dados, será feita a avaliação da viabilidade econômico financeira do 
negócio, com a utilização dos métodos avaliativos: Valor Presente Liquido, Taxa Interna de Retorno e Prazo de 
Retorno. 

Este projeto visa analisar a viabilidade econômica e financeira para implantação de uma empresa do 
ramo têxtil; sendo a mesma, uma facção de roupas, que atuara na prestação de serviços de confecção, montagem 
e acabamentos de peças do vestuário. 

Este projeto objetiva a obtenção de lucros através de uma forte ação mercadológica para conquistar uma 
forte parcela deste mercado tão disputado do ramo têxtil, contam ainda com investimentos em reforma, 
maquinário, instalações, equipamentos auxiliares, móveis e utensílios; bem como mão-de-obra e treinamento 
específico. 

O negócio irá funcionar através da prestação de serviços de facção para empresas de confecções de 
maior porte que buscam a terceirização de seus serviços para a obtenção de redução de seus custos e aumento na 
sua produtividade. Estas empresas estão em busca de baixo custo, alta qualidade e prazos eficientes para 
atenderem ao seu mercado. O grande desafio da empresa é oferecer alta qualidade no menor tempo possível. 

A empresa esta situada na cidade de Ituporanga, mais precisamente na Rodovia SC 302 km 35, bairro 
Rio Bonito, interior da cidade; o que também gera uma redução de custo é um obstáculo, pois a localização é 
fora de praça tornando-se longe para o transporte de serviços, mas não gera custo de aluguel e também possui 
mão-de-obra mais barata. Estamos analisando a transferência da empresa para as proximidades do centro da 
cidade, mas ainda não se tem endereço definido. A opção de implantar o projeto foi devido à região ser forte na 
área de confecções, porém a parte de facções ainda deixa a desejar no quesito qualidade e prazo fazendo com 
que muitos fornecedores de serviços procurem outras regiões, e também a maioria das facções existentes estão 
na informalidade, então as empresas que buscam facções formalizadas acabam sendo pouco exploradas e ficam 
sem serem atendidas. 

A empresa se destina a oferecer serviço de montagem e acabamento de peças do vestuário tanto em 
malha quanto em tecido plano para empresas de confecção e representantes. 

A prestação de serviço é algo intangível, então é mais difícil de convencer sua excelência; o que a 
empresa faz para alternar nesta situação é oferecer serviço teste, ou seja, a empresa fornecedora do serviço antes 
de fechar contrato conosco nos manda um lote teste para analisar a qualidade do serviço e ver se está nos 
conformes com seu padrão de qualidade e prazo de entrega. 

A idéia de facção surgiu a partir da tendência de terceirização de serviços que vem ocorrendo em todas 
as áreas. Atualmente o sistema de facções é utilizado por grandes redes de lojas e grandes confecções com 
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marcas próprias, que utilizam dos serviços de faccionistas para produzir suas próprias marcas. 
Esse é o tipo de negócio que tem seu cliente claramente definido: são as indústrias de peças do vestuário 

em geral. Selecionamos nossos clientes a partir da estrutura que montamos. Possuímos maquinário adequado 
para produção de malhas e alguns tecidos planos então atenderemos mais precisamente ao ramo de malhas, 
moletons e algumas peças de tecido plano como, por exemplo, camisetes e modinha. 

Os empresários que contratam uma facção são aqueles que não querem ter dores de cabeça com a 
compra de mais máquinas, contratação de pessoal, etc., por isso ele terceiriza a produção. 

 As oportunidades identificadas no mercado são o grande número de confecções existentes no Alto Vale 
bem como em toda Santa Catarina, onde surge grande oportunidade de prestação de serviço á essas confecções 
que estão sempre buscando aumentar a produção por um custo mais baixo. Uma grande oportunidade 
identificada é o oferecimento de serviços de bordados, este é um grande diferencial para a empresa; pois hoje 
existem poucas empresas que fornecem este serviço. 

As ameaças identificadas são em sua maioria as facções que trabalham informalmente, pois além de 
serem concorrentes possuem um custo mais baixo afetando diretamente os preços oferecidos pela empresa. A 
facilidade de entrada de novos concorrentes também se torna uma grande ameaça; pois facções que atuam 
informalmente podem se formalizar e aumentar sua participação neste mercado. 

A empresa apresenta como principal ponto forte a alta qualidade, prazo de entrega e preço acessível, 
esse é o grande diferencial da empresa, pois atualmente as facções existentes estão pecando no quesito qualidade 
de serviço e atendimento. 

O ponto fraco apresentado pela empresa é sua localização, sendo longe do centro dificulta a entrega de 
serviços aumentando o custo. Outro ponto fraco é a falta de conhecimento que os clientes têm da empresa; pois a 
mesma não possui uma marca ou um nome de reconhecimento no mercado até o momento dificultando assim a 
conquista de novos clientes. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
Qualidade Localização 
Prazo de entrega Empresa desconhecida 
Preço Baixo  
Oportunidades Ameaças 
Grande número de confecções na região Facções informais 
Crescimento da terceirização Entrada de novos concorrentes 
Serviço de bordado  

ANÁLISE ESTRATÉGICA 

Nesta fase descrevem-se as estratégias da empresa bem como sua visão, missão e os objetivos 
almejados pela empresa. 

Visão: Fortalecer a empresa através da excelência e qualidade nos serviços, para ser reconhecida como 
empresa competitiva no ramo têxtil de confecções. 

Missão: Ser referência no ramo de facções, consolidando parcerias através da excelência no 
atendimento; oferecendo aos clientes a prestação de serviço com a mais alta qualidade ao menor custo e tempo 
possível. 

Objetivos: manter a empresa com um alto padrão de qualidade nos produtos e serviços prestados bem 
como excelência nos prazos de entrega. Criar um bom relacionamento com clientes, fornecedores e 
colaboradores, mantendo ativa a relação da empresa com o mercado. 

Para as estratégias da empresa serão destinados 10% do faturamento bruto mensal, distribuídos para 
propaganda, publicidade e fidelização de clientes. 

A divulgação dos produtos e serviços oferecidos é essencial, será feita através de propagandas, 
participação em reuniões setoriais (como feiras de moda), envio de mala-direta às confecções próximas, 
tornando o serviço mais conhecido, bem como utilização de e-mail marketing e mídias regionais (rádios, 
jornais). 

DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO 

Para análise de investimento utilizamos os métodos de Payback total e descontado, VAUE (Valor 
Uniforme Equivalente) e TIR (Taxa Interna de Retorno) conforme segue. 

A implantação da empresa Silva Confecções apresenta um investimento inicial de aproximadamente R$ 
42.043,00 conforme demonstrado na tabela abaixo. 
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DESCRIÇÃO REF. TOTAL

INVESTIMENTOS FIXOS 67% 28.000        
Máquinas e equipamentos 31% 13.000        
Móveis e utensílios 2% 1.000          
Equipamentos informática 4% 1.500          
Veículos 24% 10.000        
Outros 6% 2.500          

INVESTIMENTOS EM GIRO 33% 14.043        
TOTAL DOS INVESTIMENTOS 2% 42.043         

Quadro 1 – Investimentos Iniciais 
Fonte: Acervo do autor 
Os investimentos iniciais para a implantação da empresa estão todos descriminados no quadro acima se 

considerando um valor razoável perante o retorno estimado pela empresa. Sendo que do investimento total 33% 
é investido em giro e os outros 67% estão divididos entre máquinas e equipamentos (31%), veículo (24%), 
móveis e utensílios (2%), informática (4%) e outras despesa (6%). 

A necessidade de capital de giro foi Calculada de acordo com os prazos fornecidos aos clientes, prazos 
recebidos dos fornecedores e no caixa mínimo; conforme demonstra a tabela abaixo. 

 
Tabela 1 – Fórmulas do Capital de Giro 
Fonte: Acervo do autor 
Utilizando-se as fórmulas acima se constatou que o valor total dos investimentos em giro será de R$ 

14.043,00; estes valores dividem em R$1.976,00 de caixa mínimo; R$ 11.858,00 serão usados para 
financiamentos de clientes e R$208,00 para manter fornecedores conforme quadro a seguir. 

Dias ROB (ANO) Compras (Ano) Total
5            142.300         1.976           

30          142.300         11.858         
30          2.500                208              

14.043         

Investimentos em Giro
Caixa mínimo
Financiamento clientes

Total dos Investimentos
(-) fornecedores

 
Quadro 2 – Investimentos em Giro 
Fonte: Acervo do autor. 
Com relação ao uso dos investimentos o quadro 3 demonstra detalhadamente como serão distribuídos os 

recursos. Como a empresa necessita de toda a sua estrutura montada para iniciar as atividades no primeiro mês 
são investidos 76% sendo que os restantes 24% ficam para o segundo mês podendo até se expandir para meses 
subseqüentes. Este percentual corresponde à compra de um veículo para a empresa que servirá como auxilio 
apenas, não sendo necessário nos instantes iniciais do projeto, pois os clientes fazem todo o transporte dos 
produtos. 

Mês 1 Mês 2
USOS (Aplicações) 100,0% 42.043           32.043       10.000      

Máquinas e equipamentos 31% 13.000           13.000       
Móveis e utensílios 2% 1.000             1.000         
Equipamentos informática 4% 1.500             1.500         
Veículos 24% 10.000           10.000      
Outros 6% 2.500             2.500         
Investimentos em giro 33% 14.043           14.043       

FONTES (Origens) 100% 42.043           32.043       10.000      
Recursos próprios 50% 21.022           16.022       5.000        
Financiamentos bancários 50% 21.022           16.022       5.000        

ETAPAS DO PROJETO
DESCRIÇÃO % TOTAL

 
Quadro 3 – Usos e Fontes 
Fonte: Acervo do autor 
Como a empresária não dispõe do valor total de investimentos será necessário realizar um 
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financiamento junto ao banco de pelo menos metade do valor total a ser investido conforme demonstra o quadro 
4. 

PREMISSAS DA OPERAÇÃO PERIODO SDO DEV AMORT JUROS PRESTAÇÃO
Prazo total 5     anos 0 21.022       
Carência -  anos 1 16.817       4.204        2.943      7.147          
Taxa de juros 14% ao ano 2 12.613       4.204        2.354      6.559          
Método SAC 3 8.409         4.204        1.766      5.970          

4 4.204         4.204        1.177      5.382          
5 -             4.204        589         4.793          

SOMA 12.613      7.063      19.676           
Quadro 4 – Financiamentos Bancário 
Fonte: Acervo do Autor 
Como demonstra o quadro acima à empresa fará um financiamento de R$ 21.022,00 que corresponde á 

50% do investimento total fixo; pretende quitar o financiamento no prazo de cinco anos a uma taxa de 14% ao 
ano gerando assim uma despesa financeira de R$ 7.063,00 sobre o valor financiado. 

A empresa tem sua capacidade produtiva baseada na quantidade de maquinário existente e o número de 
colaboradores, bem como o tempo estimado para produzir determinada peça e o grau de dificuldade para 
montagem. Sendo assim feita a análise em duas peças parecidas a empresa possui uma capacidade de 60.000 
peças no primeiro ano e estima-se um crescimento gradual no decorrer dos demais anos como demonstrado no 
quadro de produção. 

As peças analisadas foram dois vestidos; um da empresa Star Luck Pedra Ferro de Rio do Sul, feito em 
tecido plano com grau de dificuldade médio e outro vestido da empresa Paxá Confecções de Brusque, feito em 
malha, também com grau de dificuldade médio. Sendo que com esses dois modelos de peças a produção mensal 
da empresa fica em torno de 34.600 peças no primeiro ano; utilizando apenas 55% da capacidade total para o 
produto da empresa Star Luck e 65% da capacidade total para produzir o produto da empresa Paxá Confecções; 
como demonstrado no quadro a seguir. 

DESCRIÇÃO Produto UNIDADE ANO-1 ANO-2 ANO-3 ANO-4 ANO-5
CAPACIDADE PRODUTIVA 60.000      65.000     70.000     75.000    75.000       

Vestido (Star Luck) Und 28.000      30.000     32.000     35.000    35.000       
Vestido Paxá Und 32.000      35.000     38.000     40.000    40.000       

Vestido (Star Luck) %Utilizado 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 70,0%
Vestido Paxá %Utilizado 60,0% 65,0% 70,0% 75,0% 75,0%

34.600      40.750     47.400     54.500    54.500       
Vestido (Star Luck) Und Mês 15.400      18.000     20.800     24.500    24.500       
Vestido Paxá Und Mês 19.200      22.750     26.600     30.000    30.000       

CAPACIDADE UTILIZADA

CAPACIDADE UTILIZADA

 
Quadro 5 – Produção e vendas 
Fonte: Acervo do autor 
As vendas da empresa são projetadas de acordo com sua produção mensal, já que é uma prestação de 

serviço e a empresa produz conforme os pedidos do cliente, sendo o mesmo que estabelece a quantidade 
necessária avaliando sempre a capacidade da empresa. 

34.600      40.750     47.400     54.500    54.500       
Vestido (Star Luck) Und Mês 15.400      18.000     20.800     24.500    24.500       
Vestido Paxá Und Mês 19.200      22.750     26.600     30.000    30.000       

RECEITA OPERACIONAL PREÇO R$ 132.700    155.875   180.900   209.750  209.750     
Vestido 1227 (Star Luck) 5,50                         84.700      99.000     114.400   134.750  134.750     
Vestido Paxá 2,50                         48.000      56.875     66.500     75.000    75.000       

CAPACIDADE UTILIZADA

 
Quadro 6 – Produção e Vendas 
Fonte: Acervo do autor 
A quantidade produzida pela empresa conforme utilização de sua capacidade é de 2.883 peças por mês, 

aproximadamente; ficando então com uma produção de 34.600 peças no primeiro ano. A produção aumenta no 
decorrer dos anos conforme aumento de utilização da capacidade produtiva e da experiência agrega ao tempo 
como demonstrado no quadro 6 de produção e vendas. 
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Para o início das atividades a empresa visa inicialmente dispor de seis colaboradores, dentre os quais: 
um auxiliar, quatro costureiras além da gerência, que será exercida pela própria empresária. Sendo que conforme 
for aumentando a produtividade da empresa, irá se contratando mais colaboradores de acordo com a necessidade. 

Para os cálculos salariais foi adicionada aos salários a parcela devida pelo 13º salário, à parcela mensal 
devida das férias + 1/3 do salário e foi aplicada a taxa de FGTS (8%) sobre o subtotal, alem de mais um 
percentual correspondente a outros encargos (Previdenciário s/ férias/13º e FGTS/Rescisão) correspondendo a 
6,33%.  

Salário 13 Salário Férias + 1/3 Subtotal FGTS (8%) Outro s (6,33%) Total
R$ 680,00 R$ 56,67 R$ 73,67 R$ 810,33 R$ 64,83 R$ 51,29 R$ 926,45
R$ 750,00 R$ 62,50 R$ 81,25 R$ 893,75 R$ 71,50 R$ 56,57 R$ 1.021,82
R$ 750,00 R$ 62,50 R$ 81,25 R$ 893,75 R$ 71,50 R$ 56,57 R$ 1.021,82
R$ 750,00 R$ 62,50 R$ 81,25 R$ 893,75 R$ 71,50 R$ 56,57 R$ 1.021,82
R$ 750,00 R$ 62,50 R$ 81,25 R$ 893,75 R$ 71,50 R$ 56,57 R$ 1.021,82Costureira 4

Ano 1,2,3,4 e 5

Auxiliar
Costureira 1
Costureira 2
Costureira 3

Cargo

 
Quadro 7 – Mão – de – obra 
Fonte: Acervo do autor. 
Os encargos trabalhistas sobre o salário mensal de cada colaborador chegam á 36%, como demonstrado 

no quadro da necessidade de mão-de-obra. 
Baseadas em sua capacidade produtiva as despesas administrativas da empresa correspondem á R$ 

7.503,58 por mês acumulando um total de R$ 90.043,00 no primeiro ano; aumentando nos anos posteriores 
conforme aumento da utilização da capacidade produtiva da empresa como apresenta o Quadro 8 - Despesas 
Administrativas. Considera-se neste plano os gastos com pro labore, pessoal com encargos, aluguel e outros 
gastos como energia, água bem como a depreciação dos materiais. 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS MENSAL ANO-1 ANO-2 ANO-3 ANO-4 ANO-5
2.500          30.000      30.000     30.000     30.000    30.000     
3.680          44.160      44.160     44.160     44.160    44.160     
36% 3.406        3.406       3.406       3.406      3.406       
400 4.800        4.800       4.800       4.800      4.800       

Luz/Agua 200 2.400        2.400       2.400       2.400      2.400       
1% 1.327        1.559       1.809       2.098      2.098       

3.950        3.950       3.950       3.950      3.950       
90.043      90.275     90.525     90.814    90.814     

Aluguel

Pro-labore
Pessoal
Encargos s/ pessoal adm.

Outras despesas gerais
Depreciação

TOTAL GERAL  
Quadro 8 – Despesas Administrativas 
Fonte: Acervo do autor 
Para as despesas comerciais a empresa destina 3% de sua receita operacional bruta; pois como seus 

principais clientes são grandes confecções, não há necessidade de desembolsar altos valores com mídia. A 
melhor divulgação neste caso é a boca –a – boca; que transmite mais confiança e credibilidade.  

O percentual investido será para fazer pequenas divulgações sociais e preparar materiais para 
apresentação direta aos clientes como folders e catálogo de informações da empresa.  

O Quadro 9 demonstra os valores gatos anualmente com as despesas comerciais, sendo que 2% vai para 
investimentos em propaganda e 1% para as demais despesas comerciais; como patrocínios e participações em 
eventos.  

REF ANO-1 ANO-2 ANO-3 ANO-4 ANO-5
2% 2.654    3.118    3.618    4.195    4.195    
1% 1.327    1.559    1.809    2.098    2.098    

3.981    4.676    5.427    6.293    6.293    

DESPESAS COMERCIAIS
Propaganda

TOTAL GERAL
Outras Despesas Comerciais

 
Quadro 9 – Despesas Comerciais 
Fonte: Acervo do autor 
No cálculo dos custos levam-se em consideração somente linhas, agulhas, mão-de-obra, energia, 

depreciação do maquinário, pois o tecido que é a principal matéria prima da produção, é fornecido pelo cliente 
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cortado devidamente para a montagem; garantindo assim a qualidade por ele desejada e reduzindo os gastos da 
empresa.  

Os custos totais de produção da empresa ficam em torno de R$ 14.230,00 no primeiro ano, sendo que 
por unidade produzida o custo está em R$ 0.41 fazendo-se uma média entre os dois produtos; isto também no 
primeiro ano. O Quadro 10 a seguir demonstra os valores de todos os anos subseqüentes. 

DESCRIÇÃO ANO-1 ANO-2 ANO-3 ANO-4 ANO-5
2.500    2.938    3.410    3.950    3.950    
7.500    8.813    10.230  11.850  11.850  
4.230    4.975    5.780    6.675    6.675    

14.230  16.725  19.420  22.475  22.475  

Insumos
Mão-de-obra
outros custos
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS  

Quadro 10 – Custo Produto Vendido 
Fonte: Acervo do autor 
Como estamos comparando dois produtos diferentes abaixo se apresenta os custos de cada um baseados 

na capacidade utilizada pela empresa. Primeiramente temos o vestido feito em tecido plano da empresa Star 
Luck, onde apresenta um custo total de R$ 8.470,00 no primeiro ano e conforme a capacidade produzida da 
empresa o custo por peça fica em R$ 0.55 permanecendo a mesma em todos os anos subseqüentes mesmo 
havendo aumento no custo total dos próximos anos o custo unitário permanece; pois há um aumento na 
capacidade utilizada pela empresa, aumentando assim a produção. 

VESTIDO STAR LUCK ANO-1 ANO-2 ANO-3 ANO-4 ANO-5
1.540             1.800      2.080      2.450      2.450      
4.620             5.400      6.240      7.350      7.350      
2.310             2.700      3.120      3.675      3.675      
8.470             9.900      11.440    13.475    13.475    
0,55R$          0,55R$    0,55R$    0,55R$    0,55R$    CUSTO POR PEÇA

Insumos
Mão-de-obra
outros custos
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS

 
Quadro 11 – Custos Vestido Star Luck 
Fonte: Acervo do autor. 
Agora no quadro a seguir apresentam-se os custos do vestido feito em malha da empresa Paxá 

Confecções, que no primeiro ano fica em torno de R$ 5.760,00 nos custos totais e R$ 0.30 o custo unitário; 
igualmente ao produto anterior este também mantém seu custo unitário no decorrer dos próximos anos. 

VESTIDO PAXÁ ANO-1 ANO-2 ANO-3 ANO-4 ANO-5
960                1.138      1.330      1.500      1.500      

2.880             3.413      3.990      4.500      4.500      
1.920             2.275      2.660      3.000      3.000      
5.760             6.825      7.980      9.000      9.000      
0,30R$          0,30R$    0,30R$    0,30R$    0,30R$    

Insumos
Mão-de-obra
outros custos
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS
CUSTO POR PEÇA  
Quadro 12 – Custos Vestido Paxá Confecções 
Fonte: Acervo do autor 
 
Neste caso, como a empresa é uma prestadora de serviços de facção o cliente faz o preço e a empresa 

apenas avalia se o valor oferecido pelo cliente cobre os gastos e atinge as margem de lucro estimada pela 
empresa. 

Para tal confirmação do preço de venda foi preciso para fins de cálculo ratear o total dos custos fixos 
mensais que foram divididos pelo número total de peças produzidas no mesmo período para cada um dos 
produtos analisados, para que este valor possa ser rateado. Os cálculos estão apresentados nos quadros 12 e 13 a 
seguir: 

A empresa Star Luck oferece pela confecção deste produto o valor de R$ 5.50 por peça e de acordo com 
o cálculo podemos averiguar que o valor que o cliente está disposto a pagar pelos serviços da empresa cobre os 
custos mais a margem de lucro estimada. No primeiro ano cobre exatamente os custos e a estimativa de ganhos 
da empresa; pois o preço calculado fecha exatamente com o preço oferecido (R$5,50); já nos próximos anos a 
empresa obtém um ganho maior podendo aumentar sua margem de lucro, pois o valor pago pela empresa é maior 
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que o calculado. 

Star Luck DESPESA ADM PROPAGANDACAP.PROD.(UND) RATEIO PVB
ANO 1 90.043R$                    2.541R$        28.000 3,31 R$ 5,50
ANO 2 90.275R$                    2.970R$        30.000 3,11 R$ 5,23
ANO 3 90.525R$                    3.432R$        32.000 2,94 R$ 5,41
ANO 4 90.814R$                    4.043R$        35.000 2,71 R$ 5,05
ANO 5 90.814R$                    4.043R$        35.000 2,71 R$ 5,05 
Quadro 13 – Cálculo Preço de Venda Star Luck 
Fonte: Acervo do autor 
A tabela 2 mostra a margem de lucro estimada pela empresa para o vestido Star Luck. 

Sta r  Luc k M AR G E M  DE  LU CR O P V B
A N O  1 20 % 5,5 0R $           
A N O  2 20 % 5,2 3R $           
A N O  3 25 % 5,4 1R $           
A N O  4 25 % 5,0 5R $           
A N O  5 25 % 5,0 5R $            
Tabela 2 – Margem de Lucro 
Fonte: Acervo do autor 
A empresa Paxá Confecções paga R$ 3.00 por peça do seu vestido; conforme analisado com o cálculo 

este preço não cobre a estimativa da empresa tornando-se inviável devido aos custos para manter a produção. O 
quadro 14 apresenta o cálculo do valor mínimo para manter os custos e cobrir a margem de lucro estimada.  

Paxá DESPESA ADM PROPAGANDA CAP.PROD.(UND) RATEIO PVB
ANO 1 90.139R$                 1.728R$                  32.000 2,87 R$ 4,25
ANO 2 90.389R$                 2.048R$                  35.000 2,64 R$ 3,95
ANO 3 90.658R$                 2.394R$                  38.000 2,45 R$ 3,69
ANO 4 90.964R$                 2.700R$                  40.000 2,27 R$ 3,45
ANO 5 90.964R$                 2.700R$                  40.000 2,27 R$ 3,45 
Quadro 14 – Cálculo Preço de venda 
Fonte: Acervo do autor 
A tabela 3 mostra os valores adotados como margem de lucro estimada pela empresa para produção dos 

vestidos da empresa Paxá Confecções; as quais não são atendidas conforme demonstra o cálculo do PVB. 

Pa xá  M A R G E M  D E  L U C R O PV B
A N O  1 1 5% 4 ,25R $         
A N O  2 1 5% 3 ,95R $         
A N O  3 1 5% 3 ,69R $         
A N O  4 1 5% 3 ,45R $         
A N O  5 1 5% 3 ,45R $          

Tabela 3 – Margem de Lucro 
Fonte: Acervo do Autor 
Fazendo a junção total dos dois produtos temos um preço de venda de R$4.07 conforme o cálculo do 

PVB, mas somando-se os dois valores pagos pelos serviços ficamos com um peço de R$ 8.50 que é maior que o 
calculado pela fórmula gerando um aumento na margem de lucro da empresa. O quadro 15 demonstra os valores 
calculados. 

DESCRIÇÃO DESPESA ADM PROPAGANDA CAP.PROD.(UND) RATEIO P VB
ANO 1 90.139R$                4.269R$                   60.000 1,57 R$ 4,07
ANO 2 90.389R$                5.018R$                   65.000 1,46 R$ 3,88
ANO 3 90.658R$                5.826R$                   70.000 1,37 R$ 3,70
ANO 4 90.964R$                6.743R$                   75.000 1,29 R$ 3,59
ANO 5 90.964R$                6.743R$                   75.000 1,29 R$ 3,59 
Quadro 15 – Cálculo Preço de Venda Total 
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Fonte: Acervo do autor 
A tabela 4 traz a margem de lucro que a empresa espera obter, mas ela se torna maior devido ao preço 

ofertado ser maior que o necessário para alcançar esta margem. 

DESCRIÇÃO MARGEM DE LUCRO PVB
ANO 1 30% 4,07R$                           
ANO 2 30% 3,88R$                           
ANO 3 30% 3,70R$                           
ANO 4 30% 3,59R$                           
ANO 5 30% 3,59R$                            
Tabela 4 – Margem de Lucro 
Fonte: Acervo do Autor 
Este caçulo pode ser expresso da seguinte forma utilizando-se os valores do primeiro ano: 
R$90.139.00 (custos e despesas fixos) / 60.000 (capacidade Produtiva) = R$4,07 
A soma dos preços ofertados fica em R$8.50; o valor estabelecido com base na equação do PVB (preço 

de venda bruta) é de R$ 4,07 para o primeiro ano conforme o cálculo: 
 

ANO 1 
 

PVB = 0.85 + 1,57 
1-(30% + 3% + 7,47%) 

 
PVB= 2,42 
1 – 0.4047 

 
PVB= 4,07 

 
30% é a margem de lucro estimada pela empresa 
3%  Corresponde sobre ao custo financeiro que incide sobre as vendas a prazo. 
7,47% É a média da taxa de impostos calculada pela empresa a ser paga sobre a sua receita bruta anual, 

sendo que a empresa será enquadrada no simples nacional o cálculo poderá ser visualizado mais adiante. 
Tendo-se o preço de venda do serviço, podemos prever a receita operacional bruta para a empresa no 

período estabelecido. O cálculo foi feito levando-se em consideração o aumento das vendas projetado para os 
anos seguintes; onde o número de peças produzidas foi multiplicado pelo preço do serviço, e o resultado pode ser 
visto no quadro de ROB abaixo: 

DESCRIÇÃO Produto UNIDADE ANO-1 ANO-2 ANO-3 ANO-4 ANO-5
34.600        40.750     47.400          54.500        54.500      

Vestido (Star Luck) Und Mês 15.400        18.000     20.800          24.500        24.500      
Vestido Paxá Und Mês 19.200        22.750     26.600          30.000        30.000      

RECEITA OPERACIONAL 142.300      167.250   194.200        224.750      224.750    
Vestido 1227 (Star Luck) 84.700        99.000     114.400        134.750      134.750    
Vestido Paxá 57.600        68.250     79.800          90.000        90.000      

PREÇO R$
R$ 5,50
R$ 3,00

VOLUME DE VENDAS (produção)

 
Quadro 16 – Volume de Vendas e Receita Operacional Bruta 
Fonte: Acervo do autor 
O cálculo do ponto de equilíbrio representa a quantidade de peças a serem produzidas pela empresa para 

que possa cobrir todos os seus custos e despesas a fórmula para o cálculo é a seguinte: 
PE= CF 
        MC 

 
PE= R$94.408,00 (despesas administrativas + propaganda) 

R$0,85 
 

PE= 111.068,24 
Com isso podemos chegar ao número de peças a serem fabricadas para que as necessidades da empresa 

sejam supridas, o cálculo do primeiro ano pode ser feito da seguinte forma:  
PE= 111.068,24 

        8.50 
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PE= 13.067 peças 
O Ponto de Equilíbrio de todos os anos pode ser apresentado no quadro abaixo: 

DESCRIÇÃO DESPESAS TOTAL PE (und) PE (und)
ANO 1 94.408R$                               111.068R$            13.066,85 13.067
ANO 2 95.407R$                               112.244R$            13.205,12 13.205
ANO 3 96.484R$                               113.511R$            13.354,19 13.354
ANO 4 97.707R$                               114.949R$            13.523,46 13.523
ANO 5 97.707R$                               114.949R$            13.523,46 13.523 
Quadro 17 – PE Unitário 
Fonte: Acervo do autor 
Com o Ponto de Equilíbrio podemos afirmar que se a empresa trabalhar com uma produção abaixo do 

que a descrita, estará trabalhando em prejuízo e se produzir a mais está obtendo lucros. 
Analisando a DRE podemos perceber que os resultados foram satisfatórios apesar de no primeiro ano o 

resultado final ser negativo os anos seguintes apresentaram um crescimento nas vendas e despesas e conforme 
constatado com o valor do preço de venda há um crescimento na margem de lucros da empresa no decorrer 
destes anos. 

DESCRIÇÃO ANO-1 ANO-2 ANO-3 ANO-4 ANO-5
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 142.300      167.250       194.200    224.750     224.750     

(-) Impostos sobre vendas 29.385        34.537         40.102      46.411       46.411       
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 112.915      132.713       154.098    178.339     178.339     

(-) Custo dos produtos vendidos 14.230        16.725         19.420      22.475       22.475       
(=) RESULTADO BRUTO 98.685        115.988       134.678    155.864     155.864     

(-) Despesas operacionais 97.351        97.760         98.250      98.883       98.295       
RESULTADO OPERACIONAL 1.334          18.227         36.428      56.981       57.569       

(-) Imposto de renda e contr. social s/lucro 11.504        3.813           4.428        5.124         5.124         
RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO (10.170)       14.414         32.000      51.857       52.445       

 (-) Participação nos resultados -                  -                   -                -                 -                 
RESULTADO APÓS A DISTR. DE RESULTADOS (10.170)       14.414         32.000      51.857       52.445        

Quadro 18 – Demonstrativo de Resultado Econômico 
Fonte: Acervo ao autor 
O quadro a seguir traz o fluxo de caixa projetado com base nas despesas e custos apresentados, 

descritos os primeiro cinco anos da empresa: 
DESCRIÇÃO REF ATUAL ANO-1 ANO-2 ANO-3 ANO-4 ANO-5
FLUXO OPERACIONAL R$ 0 (R$ 3.277) R$ 20.718 R$ 37.716 R$ 56.984 R$ 56.984

Receitas R$ 0 R$ 142.300 R$ 167.250 R$ 194.200 R$ 224.750 R$ 224.750
(-) custos e despesas R$ 0 R$ 138.023 R$ 146.668 R$ 156.006 R$ 166.592 R$ 166.592
EBIT R$ 0 R$ 4.277 R$ 20.582 R$ 38.194 R$ 58.158 R$ 58.158
(+) depreciação R$ 0 R$ 3.950 R$ 3.950 R$ 3.950 R$ 3.950 R$ 3.950
EBITDA R$ 0 R$ 8.227 R$ 24.532 R$ 42.144 R$ 62.108 R$ 62.108
(-) pagamento de IR e CSL R$ 0 R$ 11.504 R$ 3.813 R$ 4.428 R$ 5.124 R$ 5.124

FLUXO FINANCEIRO R$ 42.043 (R$ 7.147) (R$ 6.559) (R$ 5.970) (R$ 5.382) (R$ 4.793)

(-) despesas financeiras R$ 0 R$ 2.943 R$ 2.354 R$ 1.766 R$ 1.177 R$ 589
(-) amortização de empréstimos R$ 0 R$ 4.204 R$ 4.204 R$ 4.204 R$ 4.204 R$ 4.204
(+) financiamentos R$ 21.022 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
(+) ingresso de capital próprio R$ 21.022 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

FLUXO DE INVESTIMENTOS (R$ 42.043) R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

(-) adições ao ativo permanente R$ 42.043 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
(+) venda de ativo permanente ou valor residual R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

FLUXO CAIXA DO PERIODO R$ 14.043 (R$ 10.424) R$ 14.160 R$ 31.746 R$ 51.602 R$ 52.191

(+) Saldo inicial R$ 0 R$ 14.043 R$ 3.619 R$ 17.778 R$ 49.524 R$ 101.126
(+/-) Necessidade de caixa/pgto necess. caixa R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

SALDO FINAL DE CAIXA R$ 14.043 R$ 3.619 R$ 17.778 R$ 49.524 R$ 101.126 R$ 153.317 
Quadro 19 – Fluxo de Caixa Projetado 
Fonte: Acervo do autor 
O fluxo de caixa apresentou resultados satisfatórios que ajudam para a análise de viabilidade de 

implantação do negócio. 
Os indicadores utilizados para se chegar aos resultados para análise foram os do VPL (valor presente 

líquido), TIR (taxa interna de retorno), VAUE (valor uniforme equivalente) e PAYBACK; baseando-se na DRE 
e no fluxo de caixa, de acordo com os quadros a seguir: 
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PAYBACK
Periodo saídas entradas saldo saídas entradas saldo

0 (42.043)     (42.043)          (42.043)      (42.043)         
1 3.619        (38.424)          3.147           (38.896)         
2 17.778      (20.646)          15.459         (23.437)         
3 49.524      28.878           43.064         19.627          
4 101.126    130.005         87.936         107.563        
5 153.317    283.322         133.319       240.882        

Prazo PAYBACK 1,58 1,46

ORIGINAL DESCONTADO

 
Quadro 20 – Payback Original e Descontado 
Fonte: Acervo do autor 

INDICADORES REF. VALOR
VP investimentos A (42.043)     
VP Fluxos de caixa B 183.197    
Número de periodos C 5               
Payback Total (em anos) A/B*C 1,15 
Quadro 21 – Payback Total 
Fonte: Acervo do autor 
Analisando o payback foi possível chegar ao prazo de retorno de investimento que se apresenta com o 

tempo estimado em 1,58 anos. Já no procedimento do payback descontado, onde há consideração do valor do 
dinheiro no tempo, o prazo de retorno do investimento ficou em 1,46 anos. O payback total apresentou 1,15 anos 
para retorno do investimento. 

O valor presente líquido do projeto chegou ao valor de R$ 141.154,28 através da soma das entradas de 
caixa do período estipulado, mostrando que o projeto é viável, pois além de atingir o mínimo esperado o projeto 
gera um ganho de R$141.154,28 ao longo de todo o projeto, considerando seu custo de capital, como demonstra 
o quadro abaixo: 

INDICADORES VALOR
TMA 15%
VPL 141.154        
TIR 33,5%
VAUE 42.018          

VPL / TIR / VAUE

 
Quadro 22 – VPL/TIR/VAUE 
Fonte: Acervo do autor 
Ao realizarmos a análise da TIR (taxa interna de retorno), que anula o VPL (valor presente líquido), 

pode ser obtida no período projetado com um valor de 33,49%, apresentando – se com uma taxa superior a TMA 
(taxa mínima de atratividade) estabelecida em 15% o que prova mais uma vez que o projeto é viável e que 
haverá uma possível rentabilidade. 

Como última análise utilizou o método VAUE (valor uniforme equivalente) onde se determina o quanto 
um investimento lucraria anualmente; cabendo a este projeto um lucro de R$42.017,92 por ano. 

Todos os métodos apresentados demonstram que o projeto é viável e gera ganhos significativos perante 
o valor investido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um plano de negócio visa fornecer estrutura sobre o futuro empreendimento, definindo suas principais 
características e condições para proporcionar uma análise de sua viabilidade e dos seus riscos, bem como para 
facilitar sua implantação; é o melhor instrumento para traçar uma imagem fiel do mercado onde se pretende 
atuar. 

O presente plano apresentou as características necessárias para a análise de viabilidade, as pesquisas e 
dados para a implantação do negócio; podemos afirmar que tudo que foi apresentado é de suma importância para 
concretizar o projeto. 

Ao analisarmos os indicadores, segundo os objetivos que havíamos planejado podemos dizer que este 
projeto se apresenta viável em todos eles, Payback, VPL, TIR e VAUE. Considerando-se um período de cinco 
(05) anos o VPL apresentou um valor de R$ 141.154,28 sendo um valor altamente atrativo. A taxa interna de 
retorno (TIR) apresenta um percentual elevado comparando-se com a TMA (taxa mínima de atratividade) que 
neste projeto é de 15%; a TIR apresentada é maior que o dobro da TMA, ficando em 33,49%.  O VAUE (valor 
uniforme equivalente) apresenta um ganho de R$42.017.92 por ano ao longo do projeto e prazo de retorno dos 
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investimentos ficou em 1,15 anos baseando-se no payback total. 
Este plano analisou a introdução de uma empresa de prestação de serviços na área de confecção, mais 

precisamente uma facção, visando assim introduzir uma empresa mais preparada levando em consideração os 
vários pontos do cenário apresentado. 
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