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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de tomadas de decisão, no que se 

refere a decisão de investir no segmento estudado, realizou-se a análise de viabilidade 

econômica do projeto de implementação de uma loja de vestuário no município de Campos dos 

Goytacazes, a partir dos indicadores de viabilidade econômica: Payback Econômico, Valor 

Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno. Nesse contexto, a fim de analisar a gestão das 

micro e pequenas empresas do segmento de vestuário em Campos dos Goytacazes, analisou-se 

o perfil dos empresários, características do negócio e o ambiente externo no qual estas estão 

inseridas, abordando a importância de uma adequada gestão para auxiliar no processo de 

tomadas de decisão e evitar problemas futuros. Os resultados demonstraram que o projeto de 

implementação apresentou-se viável economicamente, com geração de lucro extra e com uma 

taxa interna de retorno (TIR) superior à taxa mínima de atratividade (TMA) de 8% a.a. 

apresentando conforme a proposta estudada, um tempo de retorno do investimento de 

aproximadamente 4 meses. O planejamento, têm sido um dos fatores que vêm influenciando no 

maior tempo de vida das micro e pequenas empresas do segmento de vestuário no município 

de Campos dos Goytacazes, e as maiores dificuldades enfrentadas por esses empresários tem 

sido em relação às vendas, aos impostos e/ou aos tributos. 

Palavras chave: Micro e Pequenas Empresas, vestuário, gestão empresarial, indicadores 

econômicos.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. DELIMITAÇÃO DO TEMA E JUSTIFICATIVA 

No Brasil, as micro e pequenas empresas (MPEs) vêm crescendo cada vez mais, 

contribuindo positivamente para a economia do país. De acordo com dados do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-SP (SEBRAE-SP, 2006), em 2004, havia 

um total de 5.028.318 estabelecimentos. Desse total 98% eram Micro e Pequenas Empresas, e 

2% eram empresas médias e grandes.  

Do total de 98% de MPEs, estas estavam divididas em diversos setores na economia. 

Cerca de 56% no comércio; 30% em serviços; 14% na indústria. Em relação a distribuição 

regional, estas se apresentavam da seguinte forma: 50,9% no Sudeste; 24% no Sul; 14,6% no 

Nordeste; 7,2% no Centro-Oeste e 3,3% no Norte (SEBRAE-SP, 2006). 

Entre 2009 e 2011, o estado do Rio de Janeiro totalizava 21,5% do total das MPEs da 

região Sudeste. Das cidades que pertencem ao estado do Rio de Janeiro, Campos dos 

Goytacazes que faz parte da Região Norte Fluminense vem se destacando no número de MPEs. 

De acordo com informações da prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes, em 2010, o 

município totalizava cerca de 14.000 MPEs na Região Norte Fluminense. Com maior 

concentração dessas empresas no setor de Comércio seguido pelo de Serviço (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2012). 

O crescente número de MPEs, principalmente no setor de Comércio, que se verifica no 

município de Campos dos Goytacazes é favorecido pela descoberta do Petróleo na plataforma 

da Bacia de Campos dos Goytacazes em 1974, que passou a representar uma nova dinâmica de 

desenvolvimento na região Norte Fluminense, que antes, tinha suas atividades voltadas para a 

agroindústria e mudou sua trajetória para a atividade petrolífera.  

A região tornou-se um polo altamente atrativo, com crescentes ofertas de empregos, 

marcando, desse modo, uma nova etapa de desenvolvimento com atividades altamente 

tecnológicas, apresentando crescentes taxas de crescimento populacional, atraindo a presença 

de migrantes, provocando alteração nos padrões de consumo da região. Contudo, para atender 

a nova demanda, a economia do município de Campos dos Goytacazes se diversificou do setor 

petrolífero a partir da década de 1980, sendo caracterizada pela participação das MPEs, e nesse 

mesmo período começou a surgir um grande números de pequenas indústrias de confecções de 

peças de vestuário. 
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A partir dos anos 1980, as empresas de vestuário evoluiu no município, constituindo um 

segmento econômico importante. Contudo, no início da década de 1990, com a política 

econômica adotada pelo governo, especialmente o processo de abertura comercial no país, fez 

com que a participação do segmento caísse, de acordo com Silva Neto e Mansur (2005). Entre 

1995 a 2001, o setor de confecções de vestuário em Campos dos Goytacazes passou por um 

período de estagnação, iniciando sua estruturação recentemente. 

No entanto, boa parte das empresas sobreviveram durante este período, e quase 80% das 

empresas do segmento de vestuário, no município de campos tem mais de 10 anos de existência. 

No que se refere aos tipos de produtos que as empresas de confecções do município fabricam, 

são diferentes tipos de produtos do artigo de vestuário: esporte, lazer, infanto-juvenil, social. 

Roupas intimas, uniformes, meias e acessórios entre outras. Em, uma pesquisa realizada em 

Campos dos Goytacazes, em 2004, com 30 proprietários ou gerentes de empresas de vestuário, 

verificou-se que dos tipos de produtos de vestuários fabricados, 38% são Lazer e Social; 24% 

são esportivo; 15% infantil, Intima e Meias e Acessórios; 12% uniformes; e, 12% outros 

(SILVA NETO; MANSUR, 2005). 

Uma característica importante a se notar, é que a cadeia produtiva de confecções no 

município de Campos dos Goytacazes, contribuiu para o processo de desenvolvimento 

econômico local, resultando na grande concentração de MPEs no setor de comércio do 

segmento de vestuário sendo favorecidas pela proximidade do fornecimento de produtos de 

confecções, pois, antes quando havia poucas indústrias de confecções no município, os 

empresários do segmento de vestuário em Campos, compravam as peças de indústrias de 

confecções localizadas em outros estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. 

No entanto, o setor de confecções passou a atender apenas o mercado varejista local e 

segundo informações do RAIS-2001 obtidos do SEBRAE (2009), o conjunto de atividades 

relacionadas ao segmento de vestuário em Campos em 2001, totalizava 498 estabelecimentos, 

gerando 1.851 postos de trabalho (PINHEIRO et. al., 2009, p. 3). 

No que se refere aos principais fatores que dificultam a forma de gerenciamento das 

MPEs do segmento de vestuário em Campos dos Goytacazes, os empresários ou gerentes 

relataram, a falta de créditos devido à burocracias, carência de mão-de-obra qualificada, 

capazes de suprir as necessidades gerenciais e de produção, deficiências internas das empresas 

relativas a gestão, produção, marketing, informatização, relação com fornecedores, entre outras 

(SILVA NETO; MANSUR, 2005). 
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No entanto, será realizada uma análise com projeções de investimentos, para avaliar a 

viabilidade econômico do negócio. E, em seguida, diante das dificuldades referentes à gestão 

que estão sendo encontradas pelas empresas do segmento de vestuário em Campos dos 

Goytacazes, o trabalho pretende analisar as MPEs de vestuário em Campos, a fim de identificar 

os fatores que estão dificultando o processo de gerenciamento destas empresas, bem como o 

ambiente no qual estas estão inseridas. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

O presente estudo tem como objetivo analisar a viabilidade econômica de 

implementação de uma loja do segmento de vestuário, tendo por referência o cenário econômico 

de 2015/16. Bem como, analisar o segmento vestuário, no município de Campos dos 

Goytacazes – RJ, a fim de elucidar as características adotadas no processo gerencial das 

empresas e suas principais limitações.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

●Verificar a viabilidade econômica da implantação de uma loja no município de Campos-RJ, 

no cenário econômico de 2015/16; 

● Elaborar um diagnóstico do segmento vestuário em Campos dos Goytacazes, em três níveis: 

1. Perfil do Empresário; 2. Fatores intrínsecos do negócio; e 3. O Ambiente Externo; 

●Identificar as principais limitações do segmento vestuário. 

 

1.3. HIPÓTESE 

Se é viável, o que explica o sucesso ou o fracasso das MPEs do segmento de vestuário em 

Campos dos Goytacazes-RJ? 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

2.1. A EMPRESA 

2.1.1. A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE EMPRESA 

Diferentemente da conceituação de empresa da teoria tradicional neoclássica, Coase 

(1937), citado por Racy, Moura e Scarano, redefiniu o conceito de empresa, desenvolvendo a 

ideia de que uma empresa não deve ser vista como um mero agente maximizador do mercado, 

mas como uma instituição que tem suas relações reguladas contratualmente, de tal modo que 

os custos de transação envolvidos sejam minimizados. 

Dada a modernização da sociedade, com as indústrias cada vez mais se aperfeiçoando, 

com novas técnicas que começaram a surgir ao longo do tempo, identificou-se a necessidade 

de separar a propriedade e a gestão de uma empresa. Nessa nova visão apresenta-se a teoria 

gerencialista, como a de Baumol (1959), citado por Racy, Moura e Scarano, criticando a teoria 

neoclássica pelo fato de que os preços não eram mais determinados pelos agentes dos mercados, 

mas por ações administrativas das empresas, buscando compreender a nova relação entre a 

separação entre a propriedade e a gestão de uma empresa, já que nem sempre os administradores 

possuem os mesmos objetivos dos proprietários. 

Penrose (1959), a partir da nova conceituação da visão gerencialista, desenvolveu uma 

teoria sobre a questão da necessidade da capacitação empresarial, desenvolvendo a ideia de que 

a expansão de uma empresa está associada a relação entre o controle eficiente do elevado grau 

de competência e conhecimento técnico em áreas especializadas da manufatura.  

Penrose (1959) também ressaltou que esse tipo de competência constitui a situação 

mais firme e duradoura que uma empresa pretende estabelecer, pois além de garantir 

vantagens, também propicia uma considerável margem de manobra (PENROSE , 

1959, apud, RACY, MOURA JR; SCARANO, 2005, p.160) 

Penrose (2006), também destaca que uma firma pode vender seus produtos numa 

variedade de mercados diferentes, mesmo que tenha somente uma base produtiva. A firma pode 

diversificar sua produção, sem abandonar a antiga linha de produto. Desse modo, ela estará 

ampliando suas atividades comercializadas, além de aumentar a possibilidade de melhorar sua 

lucratividade e sua possibilidade de sobrevivência. 

Firmas são organizações que produzem, compram e vendem produtos e serviços, e 

possuem importância para os mercados.  

No que se refere às firmas, estas são retratadas pela microeconomia na forma de uma 

pálida caricatura de unidade de negócios, somente apropriada como unidade de um 

sistema de alocação de recursos, no qual a firma é meramente o local onde capital, 
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trabalho e recursos naturais se combinam segundo as tecnologias existentes para 

produzir os bens que satisfazem as necessidades de consumidores soberanos 

(KERSTENETZKY, 2004, p.372). 

Na análise marshaliana, as firmas levam em consideração a “organização e 

conhecimento em adição à trinca tradicional de fatores de produção”, ou seja, para Marshall 

tanto a organização como o conhecimento, são elementos importantes para a capacidade 

competitiva das firmas e para o funcionamento do mercado. Em uma outra abordagem feita por 

Mashall sobre a firma, ele reconhece esta como “agente capitalista”, onde ela se expande e 

acumula capital, capacitações, conhecimento, desenvolve sua organização interna, estabelece 

sua clientela. 

Para Tigre (1998), na visão da teoria neoclássica “a firma assume um papel 

extremamente limitado e uma conceituação demasiadamente simples”. O autor critica a teoria 

neoclássica dizendo: 

A firma neoclássica apresenta o paradoxo de ser um ator chave na economia, sem no 

entanto ter uma dimensão correspondente (firma-ponto) e ser passiva (firma 

autômato). A firma é tratada não como instituição, mas sim como ator, com um status 

similar ao consumidor individual. Um ator passivo e sem autonomia, cujas funções se 

resumem em transformar fatores em produtos e otimizar as diferentes variáveis de 

ação (TIGRE, 1998, p. 72). 

De acordo com Robson (1953, p.199), o conceito de indústria, embora amorfo e 

impossível de demarcar nitidamente em seus limites, é de importância para a teoria da 

concorrência. Uma firma, pode expandir sua linha de produção à medida que ela esteja 

crescendo, pois, desse modo ela estará ampliando os seus negócios no mercado, e, ao mesmo 

tempo conquistando sua sobrevivência e seu crescimento. 

Para Lapponi (2000, p. 1 e 2), as firmas são caracterizadas pela forma jurídica. As 

empresas podem ser classificadas em três grupos: 

a) Firma individual. Este tipo de empresa pertence a uma única pessoa. O próprio 

dono opera a empresa e recebe todo o lucro. Como vantagens, a firma individual é 

fácil de ser formada como de ser dissolvida, ela opera com baixo custo, está sujeita às 

poucas regras legais e tributarias, incluindo vantagens tributarias como a de reduzir a 

carga tributária do dono. Neste tipo de empresa, o proprietário é o único responsável 

pelos prejuízos da empresa, e como desvantagem principal podemos mencionar a 

dificuldade de obter capital externo. 

b) Grupo de pessoas. A empresa pertence a duas ou mais pessoas, os sócios da 

empresa. Os próprios sócios formam a empresa gerando um contrato social e operam 

a empresa dividindo as tarefas técnicas e administrativas. As vantagens da empresa 

formada por vários sócios são equivalentes à da empresas com um único dono 

podendo aumentar, em alguns casos, as vantagens tributarias e as possibilidades de 

obter capital externo. As desvantagens da empresa formada por sócios são parecidas 

as da empresa com um único dono, pois os sócios respondem por todos os danos e 

prejuízos decorrentes da empresa, salvo o caso das sociedades limitadas. Uma 



16 
 

desvantagem adicional é a necessidade de concordância nas decisões que pode criar 

dificuldades para dissolver a sociedade como na mudança de sócios. 

c) Sociedade Anônima. A sociedade anônima ou corporação é uma entidade legal 

denominada Pessoa jurídica com poderes semelhantes ao de uma pessoa física, 

existindo separação entre os sócios e os administradores. É um tipo de empresa com 

vida ilimitada, responsabilidade limitada, com facilidade de obter capital externo e 

transferir ações. Ao mesmo tempo, estas empresas tem tributação maior, os lucros 

podem estar sujeitos a bitributação, primeiro como lucro da empresa e depois do 

acionista que recebe parte desse lucro como dividendos, a obrigatoriedade de publicar 

oficialmente os resultados anuais da sociedade anônima e contratar administradores 

que agem em defesa de seus próprios interesses em vez de agir em defesa dos 

interesses dos acionistas. 

Observa-se, que o conceito de empresa enfrentou diversas discussões, partindo do 

conceito de uma organização econômica e indo para uma visão voltada para a ação do 

empresário atuando dentro da organização determinando a atividade produtiva, chegando a 

conceituação de empresa e sociedade, onde passa a ser considerada como necessária para a 

definição de empresa, a verificação da natureza jurídica. 

 

2.2. AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

2.2.1. ASPECTOS JURÍDICOS QUE DEFINEM E REGULAMENTAM AS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS 

No ano de 1996 foi criado o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), instituída na Lei 

9.317/96, com objetivo de proporcionar a essas empresas tratamento tributário diferenciado, 

com redução da carga tributária e eliminação de certas exigências burocráticas. 

De acordo com a Lei do Simples Federal, definiu-se o enquadramento da Microempresa 

e Empresa de Pequeno Porte, como: 

I) Microempresa: As sociedades ou firmas com Receita Bruta anual de até 

R$120.000,00; 

II) Empresa de pequeno porte: As sociedades ou firmas individuais com Receita Bruta 

anual superior a R$120.000,00, e igual ou inferior a R$1.200.00,00 

Somente se enquadra como Microempresa ou como Empresa de Pequeno Porte: Firmas 

Individuais e Sociedades Civis prestadoras de serviços (constituídas exclusivamente por sócios 

pessoas físicas). 

Assim, não podem optar pelo SIMPLES, pessoas jurídicas: que participam do capital de 

outra empresa; que tenham débito inscrito na Dívida Ativa da União ou no Instituto Nacional 

de Seguro Social-INSS (SEBRAE, 2007). 
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Em 2006, foi criada no Brasil, “A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa”, que veio a 

ser o novo estatuto para as MPEs, porque há casos em que, embora muitas empresas sejam 

admitidas na Lei Geral, não poderão, por outro lado, aderir ao Simples Nacional, em razão das 

atividades que realizam. Assim, a Lei Geral objetivando melhorar o ambiente institucional para 

os micro e pequenos empresários no país, estabelecendo a estes apoio, diminuição da burocracia 

empresarial e redução da carga tributária, têm como principais benefícios previstos:  

i) regime unificado de apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive com simplificação das obrigações 

fiscais acessórias; 

ii) desoneração tributária das receitas de exportação e substituição tributária; 

iii) dispensa do cumprimento de certas obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

iv) simplificação do processo de abertura, alteração e encerramento das MPEs; 

v) facilitação do acesso ao crédito e ao mercado; 

vi) preferência nas compras públicas; 

vii) estímulo à inovação tecnológica; 

viii) incentivo ao associativismo na formação de consórcios para fomentação de negócios; 

ix) incentivo à formação de consórcios para acesso a serviços de segurança e medicina do 

trabalho; 

x) regulamentação da figura do pequeno empresário, criando condições para sua formalização; 

xi) parcelamento de dívidas tributárias para adesão ao Simples Nacional. 

De acordo com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a definição de microempresa 

e de empresa de pequeno porte são as seguintes: 

I) Microempresa: pessoa jurídica que aufere, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 240.000,00 

II) Empresas de Pequeno Porte: pessoa jurídica que aufere, em cada ano calendário, 

receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2,4 milhões 

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa propõe aos empreendedores de micro e 

pequenas empresas: benefícios previdenciários; benefícios trabalhistas; benefícios no acesso ás 

compras Governamentais. 
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O monitoramento da Lei Geral da MPE, é coordenada pelo Sebrae Nacional. De acordo 

com o Sebrae do Rio de Janeiro, o acompanhamento das iniciativas municipais é feito através 

do sistema de monitoramento, que atribui notas aos municípios de acordo com os questionários 

obtidos (SEBRAE-RJ, 2013). 

 

2.2.2. O AMBIENTE INSTITUCIONAL 

As MPEs começou a ganhar força no Brasil, na década de 1990, com o surgimento de 

instituições como Sebrae. O Sebrae auxiliou os novos empreendimentos, dando suporte e 

incentivo as pessoas que desejavam abrir uma empresa, prestando também serviços de 

consultoria para resolução de problemas.                    

Nas últimas décadas, no Brasil, as MPEs vem assumindo papel importante no 

desenvolvimento econômico do país, com atuação em todos os setores. Este segmento vem 

apresentando crescentes registros de geração de emprego, são responsáveis por 60% dos 

empregos no país (SEBRAE, 2015).  

No entanto, embora venha sendo observado o crescimento acelerado de MPEs no Brasil, 

de acordo com informações do SEBRAE (2015), esse segmento ainda contém baixa tecnologia 

e a presença de trabalhadores com baixa qualificação profissional, dado que grande parte dessas 

empresas se limita a atuação no mercado local ou regional que tem pouca exigência na 

qualidade dos serviços e dos produtos (LORGA, 2013, p.5). 

De acordo com La Rovere (2007, p.147), as políticas de inovação voltadas para as MPEs 

tentam dar a essas empresas condições para superar suas limitações. Atualmente, o Brasil vem 

adotando algumas políticas públicas voltadas para o incentivo à inovação, apoio ao 

financiamento de capital de trabalho e de investimentos, para se obter o fortalecimento dos 

pequenos empreendedores. A seguir serão vistas algumas das políticas públicas voltadas para 

apoio as MPEs, conforme Lorga (2013): 

a) Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) – Objetivo de fortalecer a inserção doméstica 

e internacional das pequenas empresas, com princípios no fortalecimento de atividades 

coletivas e o fomento de atividades inovativas. 

b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) -  Objetivo de aumentar 

a competitividade das pequenas empresas, financiando os investimentos necessários para a 
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introdução de inovações no mercado. Comtempla ações continuas de melhorias incrementais 

nos seus produtos, dando a estes empreendedores o aprimoramento de suas competências, 

estrutura e conhecimentos técnicos. 

c) Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) – Objetivo de financiar projetos de 

investimentos de MPEs, que apresentem geração de empregos e renda. 

d) Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) – Objetivo de incentivar 

a atividade produtiva e a geração de emprego e renda, bem como, oferecer apoio técnico as 

instituições de microcrédito produtivo para as pequenas empresas. 

e) Programa de Crédito Orientado aos Novos Empreendedores (PCONE) – O objetivo do 

Sebrae com este programa é a orientação ao pequeno empresário na elaboração do plano de 

negócio, prestando assessoria técnica e análise do perfil do microempreendedor. 

f) Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) – Administrado em 

conjunto com CNPQ, tem objetivo direcionados especificamente para MPEs, dando-lhes apoio 

financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico. 

Apesar da importância das MPEs para o país, a cada 100 MPEs abertas no Brasil, apenas 

73 sobrevivem após os dois primeiros anos. A região Sudeste vem apresentando os melhores 

índices de sobrevivência deste segmento, em segundo lugar vem as regiões Sul, em terceiro 

lugar vem o Nordeste, em quarto lugar vem o Centro-Oeste e por último vem a região Norte. 

De acordo com o Sebrae, o que contribui no processo de mortalidade da MPEs é a falta de 

planejamento, de avaliação de custos e fluxo de caixa, etc. (SEBRAE-SP, 2007). 

 

2.3. O SEGMENTO VESTUÁRIO 

No Brasil em 2004, existiam 5.028.318 MPEs, que se encontravam distribuídas nos 

setores da economia da seguinte forma: 2.822.753 no comércio; 1.488.016 em serviços e 

717.549 na indústria (SEBRAE, 2006) 

Em relação a distribuição das MPEs do setor de comércio (representativo), por segmento 

de atividade em 2004 no Brasil, o segmento minimercados e mercearias representava 10,8%, 

seguido pelo segmento de varejo do vestuário representando 10,7%, varejo de materiais de 

construção 7,2%, farmácias e perfumarias 4,6%, comércio de autopeças 4,5%, varejo materiais 
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e equipamentos para escritório e informática 3,2%, quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 

3%, manutenção e reparação veículos 2,8% e o varejo de móveis e artigos de iluminação 2,8%.   

Mas, ao comparar a taxa de crescimento entre os dois principais segmentos das MPEs, 

o de minimercados e mercearias e o de varejo de vestuário, o que apresentou maior taxa de 

crescimento entre 2000 e 2004, foi o de varejo do vestuário com 21,9%, enquanto o de 

minimercados e mercearia só cresceu 9,0% (SEBRAE, 2006). 

Com o processo de globalização, o ambiente competitivo de todos os setores no mundo 

se ampliou, incentivando as empresas brasileiras a acompanharem a tendência mundial de 

modernização, com objetivo de igualar-se ou amenizar a disparidade em relações de mercado e 

competição. Contudo, as empresas do setor de vestuário brasileiro, ampliaram-se gradualmente 

caracterizando o crescimento do país como um todo, criando um cenário favorável para o 

surgimento de MPEs, fortalecendo o setor para atender a demanda interna, como também 

contribuindo para as exportações no país. 

Por trás das peças de vestuário expostas na vitrine, há uma indústria poderosa, 

envolvendo inúmeros profissionais: estilistas, modelistas, cortador, costureiros, arremateiros, 

entreleiro (acabamento), passadeiro, produtores e expositores, de acordo com Morais (2006, 

p.10). A cadeia produtiva da indústria têxtil-vestuário ocorre da seguinte forma:  

I) Matéria-prima: é o segmento inicial da cadeia, e é representada pela indústria 

agropecuária, com o fornecimento de fibras naturais, celulose, com o 

fornecimento de filamentos e fibras artificiais, e petroquímica, com o 

fornecimento de fibras sintéticas. 

 

II) Fiação: É o segundo segmento da cadeia, nesta etapa a matérias primas são 

transformadas em fios por meio de processos industriais. 

 

III) Tecelagem, malharia e acabamento: Estão envolvidos nesta etapa a 

fabricação do tecidos e malhas, por meio de processos mecânicos e químicos, 

e o acabamento dos mesmos. Após esta fase os produtos podem se destinar 

ao vestuário, decoração, tapeçaria, automobilística e aviação e finalidades 

técnicas. 

 

IV) Indústria de vestuário e moda: refere-se ao processo de design, corte e 

produção dos artigos do vestuário, podendo ser divido em artigos mais 

simples, com poucas características de diferenciação como por exemplo 

camisetas e meias, e artigos mais elaborados, como é caso da indústria da 

moda, onde os produtos possuem maior valor agregado. 

 

V) Rede de distribuição: São responsáveis pelo contato entre consumidor e o 

produto, e podem ser dividas nas categorias de varejo, redes especializadas 

e lojas especializadas.  (LEE, 2013, p. 65-66) 
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A classificação das empresas do setor de vestuário no Brasil é baseada na estrutura das 

empresas e nas suas decisões estratégicas. Segundo, Carvalhinha (2007), são adotados três 

pilares como base para classificação: presença de marca própria, complexidade da cadeia e 

capacitação em design.  

De acordo com Lee (2013), o setor de vestuário no Brasil são expressivos e acabam 

despertando o interesse de muitos investidores e empreendedores. No ano de 2012, o setor de 

roupas movimentou um mercado de R$82,4 bilhões de reais e nos últimos cinco anos teve um 

crescimento médio de 5,0% por ano. E, em 2013, a Consultoria Euromonitor estimava que 

existiam 250.000 lojas de varejo de vestuário no Brasil, e que as cinco maiores empresas do 

setor detinham apenas 13,4% do mercado de vestuário. 

Ainda, de acordo com Lee (2013), em uma análise dos resultados divulgados pelas 

companhias do setor até julho de 2013, analisou-se que os resultados do 1º trimestre, 2ºtrimestre 

e o acumulado durante o primeiro semestre do ano, comparado com os respectivos períodos dos 

anos anteriores, que as receitas do setor como um todo teve um volume de vendas maior do que 

nos anos anteriores.  

Em 2011, o setor de vestuário brasileiro agregou à economia do país, um total de 23,5 

bilhões de reais, em Valor da Transformação Industrial (VTI), que é, a diferença entre o que o 

setor produziu e o que ele consumiu. Entre os estados, os que se destacaram entre os anos de 

2007 a 2011, no crescimento na participação do VTI foram São Paulo, Santa Catarina, Paraná, 

Rio de Janeiro e Ceará. 

Entre os 15 países que possuem 81,2% da riqueza mundial gerada pelo setor de 

vestuário, o Brasil ocupa o 13º lugar, sendo responsável por 1,3% da produção mundial de 

vestuário. Em relação a participação na importação e exportação, o Brasil ainda possui baixa 

inserção no mercado global de vestuário, sua produção de vestuário para o mercado externo é 

de apenas 0,75% e a participação das importações no consumo de vestuário é de 5,21%. Estes 

dados estão associados ao fato de a produção do país ser voltada para o consumo interno, com 

estratégia brasileira de produção para substituição aos produtos importados e também a 

dificuldade de acesso da Indústria nacional de vestuário aos mercados do exterior. 

Até a década de 1960, a moda brasileira era uma cópia dos modelos europeus, 

direcionada para os consumidores endinheirados. No entanto, com o aparecimento de estilos 

diferentes como o tropicalismo, movimento hippie, ufanismo, etc., fez esboçar a moda no 
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Brasil, começando a aparecer estilistas, revistas de modas, entre outros. Os anos de 1990 e o 

início do século XXI deram a moda brasileira uma nova cara, com avanços na indústria têxtil e 

aos profissionais estilistas, caracterizados pelo aumento no consumo de vestuário. Com dados 

na tabela 1, observa-se que a partir da década de 1990, o consumo de vestuário no Brasil vem 

aumentando. 

Tabela 1-Consumo de Peças de vestuário no Brasil entre 1990-2007 

 

Fonte: UNCTAD (2007) 

 

Como observa-se na tabela 1, comparando a década de 1990 com 2000, o consumo 

brasileiro em peças de vestuário era de 2,6 bilhões de peças, já na década de 2000, o consumo 

de vestuário foi mais que o dobro, chegando à 5,9 bilhões de peças.  

Num estudo realizado por Kawazoi (2012), com base em dados do Índice de Preço ao 

Consumidor (IPC), observou-se que em 2011, que o consumo de vestuário, representava 4,7% 

dos gastos totais dos consumidores brasileiros. Ao verificar as classes sociais, observou-se que 

do total de 73 bilhões de reais gastos em consumo com vestuário, a classe A foi responsável 

por 15% (R$ 15 bilhões), a classe B por 64% (R$ 33 bilhões), a classe C por 34% (R$ 24 

bilhões) e a D e E por 64% (R$ 4 bilhões).1 

                                                           
1 As Classe Sociais são classificadas como: Classe A (acima de 20 salários mínimos); Classe social B 

(entre 10 e 20 salários mínimos; Classe C (entre 4 e 10 salários mínimos); Classe D (entre 2 e 4 salários 

mínimos) e Classe E (até 2 salários mínimos). 
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O consumo de vestuário nas regiões do Brasil em 2011, foi maior na região Sudeste, 

totalizando 48% do consumo no país. Em segundo lugar, a região Nordeste, totalizando 21% 

do consumo no país. Em terceiro lugar, a região Sul, totalizando 17%; seguido pela região Norte 

e Centro-Oeste que respectivamente totalizaram 7% do consumo total brasileiro em vestuário. 

 

2.4. ASPECTOS RELEVANTES DA GESTÃO EMPRESARIAL  

2.4.1. A DECISÃO DE INVESTIR 

No cenária atual, caracterizado pela globalização, se faz necessário ter um planejamento 

dentro da gestão de uma empresa, seja esta de porte pequeno, médio ou grande. Através do 

planejamento a empresa obtém uma perspectiva do que possa a vir acontecer futuramente, e 

esta, se torna mais eficaz para alcançar seus objetivos, ao mesmo tempo, em que está 

identificando as oportunidades e ameaças, tanto internas como externas ao seu ambiente. 

Por meio do planejamento, as empresas podem obter estratégias capazes de assegurar 

sua capacidade competitiva, organizacional, operacional, financeira, etc., sendo fundamental 

para sua sobrevivência no mercado. Contudo, é importante saber, que o planejamento não 

elimina todos os riscos inerentes a empresa, mas, seus gestores estarão mais aptos a identificar 

e lidar com as possíveis eventualidades que possa a vir a ocorrer.  

As MPEs são importantes quanto sua força para o desenvolvimento do país, como na 

sua capacidade de gerar empregos, e no entanto, de incorporar a tecnologia. Mas estas, no que 

tange a se planejarem no seu cotidiano, se tornam ineficazes.  

Pode-se dizer que em muitas das MPEs os gestores não levam em consideração a 

relevância de se ter um planejamento estratégico, de identificar os pontos fortes e fracos do 

negócio, de modo a preparar a empresa para enfrentar dificuldades, assim, como para construir 

planos que lhes permita sobreviver à transformações no mercado. 

O planejamento estratégico é uma ferramenta que envolve todos os níveis da 

organização, visando alcançar resultados em longo prazo. Desta forma, seu objetivo 

é estabelecer planos de ação e execução, levando em conta os ambientes interno e 

externo da empresa, para obter um resultado eficiente e mais abrangente (ROSA, M., 

2014, p. 20). 

De acordo com Viana (2007, p. 3), o planejamento estratégico explica como os objetivos 

devem ser atingidos, especifica as ações que devem ser executadas e o que deve e como deve 

ser feito.  
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Logo, o planejamento estratégico auxilia as empresas a terem uma boa gestão, através 

da análise do ambiente interno e externo, no qual esta estar inserida, possibilitando aos gestores 

que executem e atinjam seus objetivos, de modo a obter resultados eficientes.  

Para haver uma organização que olhe para o futuro, aproveite as oportunidades, que 

se previna das ameaças e que procure se manter ativa e próspera em um mundo 

globalizado é necessário que haja um planejamento estratégico sério, ativo, contínuo 

e criativo. Caso contrário, a administração estará apenas reagindo ao seu ambiente. 

(TERENCE, 2002, p.2). 

Através do planejamento estratégico, os gestores das empresas, são capazes de 

aproveitar as oportunidades frente ás mudanças no mercado, ao mesmo tempo, em que se 

tornam capazes de reagir e enfrentar as ameaças inerentes ao seu ambiente. 

De acordo com Woiler e Mathias (2007): 

Pode-se dizer que, à medida que o tempo passa, o processo de planejamento 

estratégico sofre uma transição para planejamento tático (embora o mesmo não possa 

ser dito quanto á natureza das decisões estratégicas e táticas). Assim, quando a 

empresa constata a viabilidade de determinada decisão de investimento (ou quando 

há um consenso interno ou mesmo quando a decisão é imposta) e decide pela sua 

implementação, tem-se que o planejamento passa de estratégico para tático e o projeto 

de viabilidade cede seu lugar para o projeto final. Neste ponto o projeto já deve estar 

definido em seus grandes aspectos, começando o trabalho de detalhamento de 

engenharia e de implantação (WOILER; MATHIAS, 2007, p.29). 

Através do planejamento operacional, as empresas formalizam por meio de documentos 

escritos seus objetivos e procedimentos a serem seguidos.  

O planejamento operacional é elaborado no curto prazo (um a dois anos) ou no longo 

prazo, cuidando da forma como a empresa esta administrando suas operações, suas finanças, 

mercadorias, etc. De modo permite-se que a empresa consiga assegurar que seus objetivos 

sejam alcançados.  

O planejamento operacional é feito detalhadamente, de forma que explique cada tarefa 

a ser desenvolvida dentro da empresa, sua elaboração é em curto prazo e auxilia no 

desenvolvimento de procedimentos e operações para realização dos planos 

estratégicos e táticos (ROSA, M., 2014, p.18). 

Após ser definido o plano estratégico da empresa, a próxima etapa, é realiza-lo. Através 

do planejamento operacional se torna possivel identificar, integrar, e ao mesmo tempo, avaliar 

as alternativas quanto à escolha do plano a ser realizado. 

O planejamento operacional é, portanto a quantificação física e monetária do 

planejamento estratégico. São as decisões operacionais do dia a dia das empresas (VIANA, 

2007, p. 7). Logo, no planejamento operacional estão incluidos os planos de ação da empresa, 
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considerando os recursos que serão necessarios para desenvolvera realização de seus planos 

estratégicos. 

O planejamento financeiro é o processo no qual a empresa se organiza financeiramente, 

identificando sua atual situação financeira para estabelecer os objetivos no qual a empresa 

deseja alcançar. Assim, em qualquer tipo de empresa o planejamento financeiro se faz 

necessario, mas este se torna elemento crucial para as empresas de micro e pequeno porte, 

devido a dificuldades associados ao nivel baixo de conhecimento técnico dos gestores e pessoal 

envolvido na atividade. 

O planejamento financeiro estabelece diretrizes de mudança e crescimento numa 

empresa, preocupando-se com uma visão global, com os principais elementos de 

investimento e financiamento da empresa, onde mediante essas informações a 

empresa pode visualizar as diferentes oportunidades de desenvolvimento, além da 

possibilidade de analisar e comparar diversos cenários, cumprindo assim a principal 

finalidade do planejamento financeiro que é evitar surpresas e desenvolver planos 

alternativos de providências a serem tomadas casos ocorram imprevistos (ROSA, J.; 

LIMA, 2008, p. 3). 

Uma empresa, em que seu administrador não se planeja financeiramente, corre o risco 

de obter recursos escassos e não tem nenhuma ideia das necessidades financeiras futuras, e por 

isso, acabam indo à falência. Logo, através do planejamento financeiro é possível realizar uma 

gestão financeira eficiente, pois esta medida analisa antecipadamente os riscos, tornando mais 

fácil a solução de imprevistos (BARADEL; MARTINS; OLIVEIRA, A., 2011, p. 81). Além 

disso, através do planejamento financeiro a empresa consegue associar seus planos 

administrativos, de produção, de vendas, etc., alcançando seus objetivos de forma adequada. 

No universo familiar, grandemente caracterizado por laços de afeto, a questão 

financeira pode influenciar de forma negativa nas relações que se estabelecem, visto 

que o descontrole orçamentário e a falta de planejamento e comunicação sobre gastos 

são capazes de gerar desarmonia e conflitos (ALVES, 2010, p. 12). 

Dado que muitas empresas de micro e pequeno porte são de ramo familiar, o 

planejamento financeiro se torna importante, para que estes saibam administrar sua renda de 

forma racional. Pois, a maioria dos empreendedores de micros e pequenas empresas familiar, 

não diferencia os recursos adquiridos, logo, não separam a parte para cumprir com os 

compromissos relacionados à empresa e a parte para ser utilizada para as despesas da família. 

Da mesma forma, outros empresários de MPEs, por não entenderem à importância do 

planejamento financeiro, acabam agindo sem saber qual rumo tomar.  Chegam até a estabelecer 

objetivos, mas não conseguem encontrar caminhos, por não possuir recursos financeiros 

necessários para alcançá-los. 
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Para Ferraz (2011), durante o planejamento financeiro são analisadas as opções de 

investimento e financiamento disponíveis para a empresa. Para manter o equilíbrio financeiro 

na empresa, as decisões de investimentos devem ser tomadas mediante os resultados 

quantitativos do projeto. 

O estudo de viabilidade econômico-financeira tem o propósito de identificar se o 

empreendimento tem capacidade de gerar os fundos necessários para atender a todas 

as obrigações financeiras da operação do negócio e saber se o empreendimento obterá 

rendimentos satisfatórios para os sócios ou investidores, mantendo a saúde financeira 

do negócio (FERRAZ, 2011, p.7). 

O projeto de viabilidade é um projeto de estudo e analise que busca verificar a 

viabilidade da empresa a nível interno. Quando surge a ideia (ou a oportunidade) de investir, 

começa o processo de coleta e processamento de informações que, devidamente analisadas, 

permitirão testar a sua viabilidade (WOILER; MATHIAS, 2007, p.27). 

 

2.4.2. ANÁLISE DE MERCADO 

Segundo Pindyck (2010), a definição do mercado é importante por duas razões: 

a) Uma empresa precisa saber quem são os reais e potenciais concorrentes para os 

produtos que ela vende agora ou pode vir a vender no futuro. Uma empresa também 

precisa conhecer, no mercado em que atua, os limites de seu produto e os limites 

geográficos, a fim de fixar preços, determinar as verbas de publicidade e tomar 

decisões de investimento. 

b) A definição de mercado pode ser importante para a escolha de políticas públicas. 

(PINDYCK, 2010, p.9) 

 

A análise do mercado é um importante elemento para a elaboração de um projeto de 

investimentos. De acordo com Woiler e Mathias (2007), através da análise de mercado é 

possível verificar os seguintes elementos:  

a) Através do confronto entre a demanda e a oferta, a provável escassez de demanda 

futura. Este resultado fornecerá elementos para que seja determinada a escala de 

produção do projeto. 

b) A região geográfica em que o produto poderá ser comercializado, que é um dos 

aspectos importantes para determinar-se a localização do investimento. 

c) O preço de venda, os custos de comercialização, que são elementos importantes 

para se elaborarem as projeções do projeto (WOILER; MATHIAS, 2007, p.41).  

Compradores e vendedores se interagem, determinando o preço e a troca dos produtos, 

formando o mercado. Os preços das mercadorias podem ser formados nos mercados 

competitivos (possui muitos compradores e vendedores, mas, nenhum comprador e vendedor, 
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individualmente, influência nos preços). Ou, nos mercados não competitivos (monopólios) e 

nos mercados poucos competitivos (oligopólios).   

 

2.4.3. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

Todas as empresas competem entre si em busca de garantir sua sobrevivência no 

mercado, como também maiores vendas e lucros. A concorrência entre as empresas são 

constituídas pela disputa pelos mesmos clientes feita pela gama de produtos e serviços 

oferecidos, pela concorrência de preços, pela diferenciação dos produtos, pela proximidade e 

facilidade de acesso/compra, além de batalhas de publicidade e disputa pelos melhores 

fornecedores e canais de distribuição (KAWAZOI, 2012). 

No caso do segmento vestuário, este se caracteriza por pertencer a um mercado de livre 

entrada e saída de empresas, logo, a busca por estratégias consiste em um ponto crucial para a 

manutenção e sobrevivência do negócio. Geralmente as micro e pequenas empresas competem 

entre si e têm como principais concorrentes as grandes empresas, as estratégias adotadas pelas 

grandes empresas de moda são direcionadas para fidelizar seus clientes, no entanto, as micro e 

pequenas empresas precisam estar preparadas e atentos para as possíveis outras ameaças que 

possam surgir (LEE, 2015). 

A empresa que possui uma estratégia competitiva consegue obter vantagens 

competitivas diante de seus concorrentes, de acordo com Porter (1996). Para o autor, existem 

cinco forças competitivas básicas que competem entre si em busca da “maior parte do bolo” e 

que juntas determinam o grau de concorrência e o potencial final na indústria (PORTER, 1966, 

apud KAWAZOI, 2012). Para o autor as cinco forças competitivas são:  

1. Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes;  

2. Intensidade da Rivalidade entre os Concorrentes Existentes;  

3. Pressão dos Produtos Substitutos;  

4. Poder de Negociação dos Compradores e  

5. Poder de Negociação dos Fornecedores. (PORTER, 1966, apud KAWAZOI, 2012, 

p.41) 

 

A concorrência no setor de vestuário acaba em muitas vezes sendo assustadora para os 

empresários, pelo fato das mercadorias apresentarem inúmeras formas de diferenciação entre 
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si. Os consumidores de vestuário no Brasil, exigem produtos de qualidade, prezam pela marca 

do produto e pela comodidade de ter inúmeras opções de escolha de roupas e formas de 

pagamentos atrativas, além de prezar pelo bom atendimento, de acordo com Morais (2006, 

p.25). 

É importante para uma micro ou pequena empresa de vestuário brasileira atender aos 

variados estilos, com roupas para todo o tipo de ocasião e evento e com diversidade de 

tamanhos, como também, ter um nível de preço acessível ao consumidor, promover liquidações 

para o lançamento de novas coleções, para não perder seus clientes e conseguir atrair novos 

clientes. 

Outro ponto importante relacionado a concorrência, refere-se ao atendimento. Uma 

empresa consegue sair na frente da concorrência, quando oferece aos seus clientes produto 

diferenciado, e principalmente oferecendo um bom atendimento. De acordo com Morais (2006, 

p.25), se não há um atendimento diferenciado, não interessa quão melhor, ou mais barato é o 

produto. O mau atendimento faz com que a empresa de roupas perca cliente para qualquer loja 

vizinha. 

 

2.4.4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Com o aumento da competitividade, reflexo da abertura de mercado e globalização da 

economia, tornou-se cada vez mais necessário a aplicação de uma gestão financeira nas 

empresas, independente do setor e/ou porte em que esta atua. Assim, como se tornou cada vez 

mais necessário à aplicação da gestão financeira, o desenvolvimento de uma visão macro da 

organização, também se tornou importante para as empresas, pois a tomada de decisão deve 

estar balizada em determinados conceitos da administração para permitir decisões com 

qualidade e a viabilidade do empreendimento (MEDEIROS, et. al, 2012). 

A gestão financeira dentro de uma empresa é importante para as decisões 

administrativas, pois seus administradores terão informações importantes sobre a área 

financeira da empresa e também pelo fato desta fornecer informações das ações implementadas 

em um negócio, sendo possível identificar aspectos positivos ou negativos, nas finanças da 

empresa. De acordo com Cunha (2002, p. 10): 

A administração financeira é o processo de identificação, mensuração, análise, 

preparação, interpretação e comunicação de informações financeiras, utilizado pela 

administração para planejamento, avaliação e controle dentro de uma organização, 
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visando assegurar o uso apropriado de seus recursos e maximizar os resultados. 

(CUNHA, 2002) 

A análise e gestão nos custos de uma empresa é uma importante ferramenta para as 

tomadas de decisão de uma empresa, pois, fornece informação de apoio à tomada de decisões 

auxiliando a empresa na busca pelo melhor direcionamento do negócio. 

As decisões referente aos custos são especificas em cada empresa. Através da análise 

de custos a empresa toma decisões que podem influenciar na sua lucratividade, sendo possível 

identificar os custos que estão sendo gerados pelos processos na organização. Ou seja, com 

gestão de custos é possível verificar se os gastos estão sendo superiores ou inferiores às receitas 

obtidas na empresa, assim como também, estabelecer níveis de produção, contratar o pessoal 

necessário, etc. 

Com a gestão de custos também é possível projetar as despesas e receitas de um 

determinado período, avaliando os resultados futuros e verificando quais serão as necessidades 

da empresa, assim, como os objetivos que a empresa terá que atingir. 

Para a empresa tomar decisões com base na análise de custos e para um melhor controle 

financeiro é necessário ter como base o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do 

Exercício e a Demonstração de Fluxo de Caixa. Através das demonstração do fluxo de Caixa é 

possível projetar lucros, mostrar a tendência de desempenho/liquidez. Segundo Medeiros et al 

(2012, p.4): 

A utilização dos índices financeiros possibilita aos gestores de uma organização saber 

qual a verdadeira situação da empresa naquele momento em seus vários aspectos, e a 

partir disso ter um controle financeiro adequado às suas necessidades, mensurar e 

avaliar esses resultados obtidos até então comparando esses índices com outras 

empresas do mesmo setor para saber se está adequado ou não a realidade atual 

(MEDEIROS et. al., 2012). 

Ademais, também verifica-se na literatura, o emprego de indicadores econômicos, a 

saber: I) Payback :usado para avaliar a proposta de investimento de capital; II) Valor Presente 

Líquido (VPL): utilizado para calcular o retorno mínimo que um investimento precisa ter para 

manter inalterado o valor de mercado; III) Taxa Interna de Retorno (TIR): utilizada para avaliar 

investimentos alternativos. 

Em um estudo realizado por Junges (2010), em 2010, para analisar a viabilidade 

econômico-financeira da implantação de uma loja de vestuário feminino do estilo executivo no 

munícipio de Porto Alegre (RS), utilizou-se os indicadores econômicos, Payback, VPL e TIR. 

Com valor estimado do investimento inicial, depreciação dos equipamentos, custos fixos e 
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variáveis e a previsão de demanda, elaborou o fluxo de caixa com projeção para os primeiros 

cinco anos da loja.   

Com base nos indicadores econômicos calculados, verificou-se a partir do cálculo do 

Payback, que o período para o retorno do investimento é de 3 a 4,2 anos, sendo aceitável esse 

período. A partir do cálculo do VPL e da TIR, verificou que o resultado foi positivo, logo, o 

investimento deve ser aceito.  

Contudo, os indicadores econômico são importantes, visto que um negócio pode tomar 

diferentes caminhos, e o caminho que Junges (2010) tomou para sua tomada de decisão foi 

testar a viabilidade econômica de uma empresa de loja de vestuário utilizando os três 

indicadores econômico-financeiro para verificar se é viável ou não, assim, como também, ter 

uma previsão mais próxima da realidade do negócio, com base nos dados e informações 

coletadas. 

Em um estudo realizado por  Júnior (2011), sobre plano de negócio de uma loja de 

roupas multimarcas no município de Navegantes-SC, verificou-se por meio do plano financeiro 

da empresa se há ou não a viabilidade no empreendimento, utilizando-se de ferramentas 

contábeis como o fluxo de caixa e cálculos importantes como TIR, VPL e Payback. 

Contudo, com base nos indicadores, verificou-se que o Payback, ou seja, o prazo de 

retorno do investimento será de 1 ano e 8 meses, o VPL e o TIR, mostraram-se positivos, sendo 

respectivamente, R$150.508,92 e 68,00% a.a. 

No entanto, a partir do cálculo dos indicadores econômicos e dados fornecidos pela 

empresa, Júnior (2011) conseguiu verificar que há viabilidade econômica na loja de roupas 

multimarcas, localizada no município de Navegantes. 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada foi dividida em duas seções. A primeira parte constitui em 

verificar através de um projeto de investimento se há ou não viabilidade econômica para a 

implementação de uma loja de vestuário no município de Campos dos Goytacazes. A segunda 

parte constitui o diagnóstico do segmento de vestuário em Campos dos Goytacazes, com 

procedimento da natureza da pesquisa, fonte dos dados e a técnica utilizada para à obtenção de 
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uma base de dados que permitam caracterizar as MPEs, bem como as principais limitações 

empresariais. 

 

3.1. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

O estudo de viabilidade econômica é importante para a decisão de investimento, pois, 

analisa e seleciona as oportunidades de investimentos que sejam mais convenientes, assim, 

como também evita investimentos antieconômicos e ou mal sucedidos, de acordo com Woiler 

e Mathias (2007, p.30). E, determinadas opção de investimento pode apresentar um grau de 

risco elevado, podendo colocar em risco a rentabilidade, a estabilidade e a sobrevivência da 

empresa. 

Para realizar a análise do investimento de um projeto, analisa-se o fluxo de caixa 

gerados, realizando uma comparação entre os recursos gerados através da projeção do fluxo de 

caixa e o investimento necessário para implantação do negócio. Através dessa análise é possível 

selecionar e avaliar projetos a fim de identificar o retorno deles. Os indicadores mais utilizados 

para análise de projetos de investimento são: PBE, VPL e TIR, obtidos através do fluxo de caixa 

do investimento. 

 

3.1.1. FONTE DOS DADOS 

Nos fluxos de caixa contém valores monetários, formados pelas receitas (entrada) e 

custos (saída), cujo diferencial é denominado fluxo líquido. Os valores dos produtos para o 

emprego da análise econômica foram coletados em uma microempresa de vestuário no próprio 

município e através de sites, a fim de refletir o real potencial econômico das alternativas 

testadas.  

 

3.1.2. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

A avaliação da viabilidade econômica foi realizada em duas etapas. Primeiro, foram 

obtidos os fluxos de caixa, compostos por todos os valores monetários das despesas (fixas e 
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variáveis) e as receitas referentes a vendas das peças de vestuário acrescido, no último período 

do fluxo de caixa, dos respectivos valores residuais dos bens cuja vida útil superam o tempo de 

análise do investimento, nesse trabalho definido como 12 meses.  

O valor residual corresponde ao valor de sucata, ou seja, o quanto o bem vale no final 

de sua vida útil, obtido mediante a operação de subtração do valor inicial do bem (novo) pelo 

valor referente à sua depreciação. Nesse sentido, uma forma de entender a depreciação é 

considerá-la como uma forma de se repartir o custo de um capital estável no período de sua 

vida produtiva, mediante a metodologia de depreciação linear (BUARQUE, 1991).  Na análise 

de viabilidade econômica da implantação de uma loja de roupas todo capital imobilizado em 

equipamentos e benfeitorias será depreciado, por meio do método de depreciação linear 

calculado com a seguinte fórmula: 

                              t

vv
da

fi 


                                            (1) 

 

em que: vi  representa o valor inicial do capital, vf o valor final e t a vida útil do capital.  

Ademais, a análise do resultado econômico foram verificados por meio dos indicadores 

Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), e para determinação do tempo 

de remuneração do capital investido foi utilizado o método do Payback Econômico (PBE), a 

saber:  

O período denominado Payback Econômico (PBE) refere-se ao tempo para a empresa 

recuperar o investimento inicial do projeto. Esse indicador é estimado através do fluxo de caixa. 

                              (2)                                                   (2) 

 

No presente trabalho, a opção pelo Payback Econômico ou descontado é justificada pelo 

fato de que esse indicador leva em conta o valor do dinheiro no tempo, ao contrário do período 

de payback simples (WOILER; MATHIAS, 2007).   

Quando usado o período de PBE para tomar decisão de aceitação ou rejeição aplica-se 

os seguintes critérios conforme Gitman (2010): Se o período de PBE for menor que o período 
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máximo aceitável de PBE definido pelo administrador ou pelos sócios, aceita-se o projeto; Se 

o período de PBE for maior que o período máximo aceitável de PBE, rejeita-se o projeto. 

O cálculo do VPL foi realizado por diferença entre o valor investido e os valores dos 

benefícios esperados, descontados para a data inicial, utilizando-se a taxa mínima requerida 

(taxa de juros) para representar o custo de oportunidade do capital, e expressa matematicamente 

da seguinte forma: 
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O VPL é o valor presente líquido; I é o investimento de capital na data zero; FCt 

representa o retorno na data t do fluxo de caixa; n é o prazo de análise do projeto e k é a taxa 

mínima requerida para realizar o investimento, ou custo de oportunidade do capital. 

Entende-se por custo de oportunidade do capital (COC) a taxa mínima requerida das 

alternativas de aplicação dos recursos no mercado, caso não haja a possibilidade de se 

determinar qual a melhor alternativa para aplicação do recurso, o COC deve ser estimado a 

partir do retorno que o capital teria se, em vez de aplicado no projeto proposto, fosse aplicado 

no mercado financeiro (BUARQUE, 1991). Nesse caso, adotou-se como taxa mínima de 

atratividade a taxa de remuneração da poupança equivalente à 8% ao ano. 

De acordo com o critério decisório do VPL, sempre que o valor presente líquido for 

maior que zero, o projeto deverá ser aceito, porém, quando este valor for menor ou igual a zero 

o projeto não deverá ser aceito (LAPPONI, 2000). 

A TIR de um projeto é a taxa que torna nulo o VPL do fluxo de caixa do investimento. 

É aquela que torna o valor presente dos lucros futuros, equivalentes aos dos gastos realizados 

com o projeto, caracterizando, assim, a taxa de remuneração do capital investido. A TIR pode 

ser obtida através da expressão matemática: 
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Os critérios de decisão de aceitação ou rejeição quando usamos a TIR são os seguintes, 

segundo Gitman (2010): Se a TIR for maior que o custo de capital – aceitar o projeto; Se for 

menor que o custo de capital – rejeitar o projeto. 

Para tanto, conforme já descrito, considerou a taxa mínima de atratividade de retorno 

(TMA) de 8% ao ano (0,64% a.m.).  

Todos os valores monetários de produto, equipamentos e preço recebido pelo produto, 

empregados na análise econômica foram obtidos por média aritmética em uma microempresa 

localizada no município de Campos dos Goytacazes, a fim de refletir o real potencial econômico 

das alternativas testadas, tendo como referência o período de 2015-2016 e o horizonte de 

planejamento de 12 meses para composição do fluxo de caixa. 

 

3.2. DIAGNÓSTICO DO SEGMENTO DE VESTUÁRIO EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES-RJ 

3.2.1. O CENÁRIO ECONÔMICO/EMPRESARIAL DO MUNÍCIPIO DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES-RJ   

Em 2004, o número total de MPEs no país era de 5.028.318 estabelecimentos, se 

encontravam distribuídas regionalmente da seguinte forma: 50,9% no Sudeste, 24% no Sul, 

14,6% no Nordeste, 7,2% no Centro-Oeste e 3,3% no Norte (SEBRAE, 2007). 

O estado com a maior número de MPEs, era o estado do Rio de Janeiro, sendo 

responsável por aproximadamente 78% das empresas. No estado do Rio de janeiro, o município 

de Campos dos Goytacazes vem se destacando com cerca de 13.231 MPEs.  

O município também merece destaque, representando cerca de 65,2% do PIB da região 

Norte Fluminense, estando entre os 13 maiores PIB do Brasil, a frente de capitais como Recife, 

Vitória, Goiânia, São Luís, Belém e Maceió (PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 2016). 

Em relação a distribuição de empregos formais, do total de 3.688.909 empregos formais 

no estado do Rio de Janeiro, cerca de 234.777 estão concentrados na Região Norte do estado, 

sendo 32% dos empregos formais concentrados no município de Campos dos Goytacazes 

(figura 1). 
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              Figura 1: Evolução do Emprego Formal em Campos dos Goytacazes no Período 2002-

2013 

            Fonte: RAIS/MTE (2013) 

 

Como pode-se notar na análise da figura 1, entre 2002 a 2013, no município de Campos 

dos Goytacazes, o setor de Serviços vem se destacando na evolução de empregos formais, 

seguido pelo setor de Comércio, que é o setor que se destaca no município, com um maior 

número de empresas. Em terceiro lugar, vem o setor da Administração Pública; em quarto lugar, 

o setor de Indústria de Transformação; em quinto lugar, o setor da Construção Civil; em sexto 

lugar, a Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca; em sétimo lugar, o setor de Serviços 

Industriais de Utilidade Pública e por último, o setor, Extrativa Mineral (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2010).    

Contudo, o município, também possuí papel relevante no setor de comércio, pois 

engloba cerca de 3.860 MPEs só neste setor. Além do setor de comércio, os outros setores da 

economia também são importantes para o município, e as MPEs se distribuem da seguinte 

forma: serviços 2.480; agropecuária, com cerca de 628; indústria, totalizando cerca de 605; e 

por último, vem o setor da construção civil, com 582, no município (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2010). 

Com a maior concentração de MPEs no setor de comércio em Campos dos Goytacazes, 

das atividades neste setor, a que se destaca é a de comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios, com 809 estabelecimentos, seguido pelo comércio varejista de outros produtos não 
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especificados, com 544 estabelecimentos; comércio varejista de ferragens, madeiras e materiais 

de construção, com 534 estabelecimentos; comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios-minimercados, mercearias e armazéns, com 434 

estabelecimentos e comércio de peças e acessórios para veículos automotores, com 329 

estabelecimentos (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2010). 

No que concerne às exportações, o número de MPEs exportadoras vem crescendo nas 

últimas décadas. No comércio internacional, estas são superavitárias. Mas, a maior parte das 

empresas campistas, estão mais voltadas para mercados locais e regionais, dando menor 

importância para mercados de exportação (FAURÉ; HASENCLEVER, 2005). 

Embora constata-se a importância econômica do município de Campos dos Goytacazes 

no estado do Rio de Janeiro, bem como a descrição dos principais setores que compõem o PIB 

desse município, estudos realizados no município de Campos dos Goytacazes, referentes a 

inovação e treinamento, indicam que as empresas campistas têm ainda muito a desenvolver   em 

termos   de   processos   de   aprendizado   sistemáticos   que   possibilitem a geração e a 

adaptação de inovações (LA ROVERE; CARVALHO, 2003, p.4).  

  

3.2.2. NATUREZA DA PESQUISA 

 A fim de cumprir o objetivo de caracterizar o segmento vestuário no município de 

Campos dos Goytacazes, obtendo assim um diagnóstico com referência no ano de 2016, foi 

utilizado a metodologia de natureza descritiva (GIL, 2008), tendo como instrumento a aplicação 

de questionário, constituído por perguntas abertas e fechadas, junto aos gestores das MPEs 

pertencentes à população estudada, e que iniciaram suas atividades antes de 2013.  

Elaborou-se então um questionário (Anexo 1) que foi aplicado, sendo subdividido em 

três grandes grupos de características, a saber: 1. Perfil do empresário; 2. Característica do 

negócio; e 3. Ambiente externo, denominados de seções, conforme segue: 

i) Seção 1, Perfil do Empresário, agregando os seguintes fatores: tempo de vida da 

empresa, sexo, idade, escolaridade, entre outros. 

ii) Seção 2, Características do negócio, agregando os seguintes fatores: acesso ao 

crédito, gestão da empresa, opiniões dos clientes, entre outros.  
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iii) Seção 3, O Ambiente Externo, agregando os seguintes fatores: concorrência, 

fornecedores, entre outros. 

3.2.3. FONTE DOS DADOS 

Os dados e as informações das MPEs do segmento de vestuário e dos empresários para 

realização da pesquisa foram extraídos pela Câmara de Dirigentes de Lojistas de Campos 

(CDL).  A CDL Campos é uma sociedade civil, com sede e foro na cidade de Campos dos 

Goytacazes, na qual promove meios necessários, tais como: palestras, debates, cursos, etc., 

instruindo os lojistas com vistas ao aperfeiçoamento e ao progresso das lojas e do comércio 

varejista em geral. 

Através de dados fornecidos pelo Diretor Comercial da CDL, verificou-se que o total 

de associados até maio de 2016, era de 1318, contendo micro, pequenas, médias e grandes 

empresas, que ocupam os diversos setores da economia e também, advogados e corretores, que 

atuam na cidade. 

 

3.2.4. TÉCNICA DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

Para a identificação da população das micro e pequenas empresas do segmento de 

vestuário na cidade de Campos dos Goytacazes, verificou-se a partir dos dados fornecidos pelo 

Diretor Comercial da CDL, que do total de 1.318 associados, apenas 71 são MPEs do segmento 

varejista de vestuário adulto, constituídas antes de 2013, ou seja, as que sobreviveram por mais 

de três anos no mercado, que é a população interessada a estudar, pois, de acordo com 

informações do SEBRAE-SP (2008), 46% das MPEs abertas no país, tem suas atividades 

encerradas antes de atingirem três anos. 

Ainda, de acordo com os dados fornecidos, constatou-se que das 71 MPEs do segmento 

de vestuário, 57 estão localizadas na área central do município, 10 estão localizadas no 

subdistrito de Guarus e 4 estão localizadas no subdistrito de Goytacazes. 

Como a localização das MPEs é uma determinante, uma vez que a divisão territorial do 

município é a subdivisão por subdistritos (PINTO, 2004), a partir da população de 71 MPEs do 

segmento varejista de vestuário adulto determinou-se uma amostra para a aplicação do 
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questionário. Para tanto, dada que a população é finita, utilizou-se o seguinte cálculo para 

determinar o tamanho da amostra (GIL, 2008): 

𝒏 =  
ợ𝟐.  𝒑 . 𝒒.  𝑵

𝓮𝟐 . (𝑵 − 𝟏) +  ợ𝟐. 𝒑. 𝒒 
                                             (𝟏) 

Onde: n = tamanho da amostra 

ợ𝟐 = Nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão 

p = Percentagem com a qual o fenômeno se verifica 

q = Percentagem complementar (100-p) 

N = Tamanho da população 

𝓮𝟐  = Erro máximo permitido 

Com o cálculo da amostra realizado a partir da Equação 1, admitindo-se uma margem 

de erro de 10% e um grau de confiança de 95%, foi obtida a amostra desses empresários. Após, 

foi efetuado o cálculo de amostragem estratificada por proporção, equivalente a cada subdistrito 

da cidade de Campos dos Goytacazes, respectivamente, conforme apresentados na tabela 2. 

Tabela 2- Amostra das MPEs do segmento de vestuário distribuídas nos subdistritos da cidade 

de Campos dos Goytacazes-RJ, 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa    

 

Conforme análise da Tabela 2, percebe-se que 80% das MPEs do segmento de vestuário, 

localizadas na cidade de Campos dos Goytacazes, estão situadas no Centro, 14% em Guarus e 

6% em Goytacazes. Depois de calculada a amostra para a população de 71, o resultado obtido 

Localização População (N)  Participação Amostra (n)

Centro 57 80% 19

Guarus 10 14% 4

Goytacazes 4 6% 1

Total 71 100% 24

        Número de estabelecimentos 
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foi de 24, sendo, o número necessário de empresas para a aplicação do questionário. Das 24 

lojas de vestuário que constituíram a amostra, foram selecionadas conforme o interesse em 

participar da pesquisa, 19 (24x0,80) empresas localizadas no Centro, 4 (24x0,14) em Guarus e 

1 (24x0,06) em Goytacazes, adotando o critério de arredondamento para inteiro mais próximo 

(ABNT, 1977), no cálculo da amostra por proporção, exceto para o número de lojas a serem 

entrevistadas no subdistrito de Guarus. Em que se adotou o arredondamento para mais, a fim 

de compor o total de 24 empresas já definido no cálculo do tamanho da amostra (Item 3.1.3). 

As empresas selecionadas para a aplicação dos questionários, localizadas nos três 

subdistritos (Centro, Guarus e Goytacazes) do município de Campos dos Goytacazes, eram 

MPEs, conforme apresentadas na tabela 3.  

Tabela 3 – Porte das MPEs do segmento de vestuário selecionadas para a aplicação dos 

questionários, por subdistrito no município de Campos dos Goytacazes-RJ, 2016.  

                                    Número de empresas entrevistadas   

Localização Micro Pequena Total 

Centro 5 14 19 

Guarus 1 3 4 

Goytacazes 1 0 1 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa  

 

 Conforme mostrado na tabela 3, observa-se que das 19 empresas entrevistadas no 

Centro, 5 são micro e 14 são pequenas empresas. Das 4 empresas entrevistadas em Guarus, 1 é 

micro e 3 são pequenas. E em Goytacazes, a empresa entrevistada foi 1 microempresa. 

Para alcançar o objetivo da pesquisa de identificar e verificar os fatores que estão 

influenciando na sobrevivência e as principais dificuldades encontradas pelos empresários no 

município de Campos dos Goytacazes, após a aplicação dos questionários, os dados obtidos, 

foram tabulados e tratados com o uso do office Excel. 

Após a determinação do tamanho da amostra, foi realizado o contato com os 

empresários que se dispuseram a participar da pesquisa, marcando o dia e hora para a entrevista, 

sendo que algumas entrevistas foram realizadas por telefone, pelo fato, dos empresários não 

terem horário fixo para estar na empresa. Assim, os dados foram coletados durante o período 

de junho e julho de 2016 e os resultados obtidos, foram tabulados e tratados com o uso do Excel. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Essa parte será dividida em duas seções. Na primeira seção será discutido os resultados 

da análise de viabilidade econômica da implementação de uma pequena empresa do segmento 

de vestuário em Campos dos Goytacazes. Na segunda seção serão apresentados os resultados 

obtidos da aplicação dos questionários, analisando MPEs do segmento varejista de vestuário 

adulto na cidade de Campos dos Goytacazes no que tange o perfil dos empresários, as 

características do negócio e o ambiente externo no qual estas empresas estão inseridas.  

 

4.1. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 

LOJA DE ROUPAS EM CAMPOS-RJ 

4.1.1. INSTALAÇÃO DA LOJA 

Para a localização da loja foi escolhido o subdistrito do Centro, por ser um local de 

grande circulação de pessoas, com diversos tipos de estabelecimentos comerciais, a fim de que 

a loja se torne rapidamente conhecida pelo público, dado as características já descritas na seção 

anterior.   

Considerou-se para a análise que a loja é alugada e apresenta um tamanho de 36,5 m², 

espaço suficiente para desenvolver o negócio, com projeções dos móveis e equipamentos 

necessários para iniciar as atividades da empresa, a fim de exprimir praticidade e facilidade de 

movimentação de clientes e funcionários. Além, do espaço principal da loja, o ambiente é 

composto com uma sala com banheiro, onde funciona como depósito e escritório da empresa.  

 

4.1.2. ANÁLISE ECONÔMICA 

A fim de analisar a viabilidade realizaram-se projeções financeiras com previsões de 

custos e vendas, considerando o capital empregado e o capital de giro, como capital próprio. 

Com investimentos em móveis, utensílios e equipamentos necessários para o funcionamento da 

loja, de acordo com o tamanho da loja. 

Em relação aos investimentos com móveis, observa-se na tabela 4, o custo unitário de 

cada item, assim como suas respectivas quantidades e o custo total de cada item estimado para 

serem utilizados na estruturação da loja.        
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Tabela 4 – Móveis e utensílios para a instalação da implementação da loja de vestuário em 

Campos dos Goytacazes-RJ, 2016. 

    

   Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação aos custos estimados com equipamentos, observa-se na tabela 5, os itens 

utilizados, bem como seus respectivos custo unitário, quantidade e custo total de cada 

equipamento utilizado para a estruturação da empresa. 

Tabela 5 – Equipamentos para a instalação da implementação da loja de vestuário em Campos 

dos Goytacazes-RJ, 2016. 

  

   Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação aos custos fixos, observa-se na tabela 6, os custos estimados como 

investimento fixo mensal. 

 

 

Descrição Custo unit. Quant. Custo total

Balcão caixa R$ 900,00 1 R$ 900,00

Balcão 40x2M R$ 450,00 2 R$ 900,00

Arara 2,70m R$ 1.600,00 1 R$ 1.600,00

Arara 3,50 m R$ 1.400,00 1 R$ 1.400,00

Plataforma 3,50M R$ 350,00 1 R$ 350,00

Nincho 1,80 M R$ 1.100,00 1 R$ 1.100,00

Mesa escritório R$ 380,00 1 R$ 380,00

Cadeira R$ 200,00 1 R$ 200,00

Puff R$ 50,00 2 R$ 100,00

Prateleira estante de aço 90x29 R$ 130,00 2 R$ 260,00

Provador e Cortina R$ 155,00 2 R$ 310,00

Manequim feminino R$ 279,00 2 R$ 558,00

Manequim masculino R$ 249,00 1 R$ 249,00

Cabide madeira R$ 6,90 12 R$ 82,80

Descrição Custo unit. Quant. Custo total

Computador R$ 1.500,00 1 R$ 1.500,00

Ar condicionado R$ 1.100,00 1 R$ 1.100,00

Bebedouro elétrico R$ 179,00 1 R$ 179,00

Calculadora R$ 10,00 2 R$ 20,00
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     Tabela 6 – Custos fixos de uma loja de vestuário em Campos dos Goytacazes-RJ, 2016. 

            

          Fonte: Elaboração própria 

 

Além, dos custos estimados já apresentados, foram considerados também custos 

estimados com mão de obra, contador, além do investimento em estoque inicial (peças de 

vestuário feminino e masculino) para serem vendidos na loja, contudo, o valor do investimento 

inicial para a abertura da loja foi de R$34.654,86. 

Na tabela 7, observa-se os custos com mão de obra. Considerou-se que até o quinto mês 

de funcionamento da loja, o número de vendedora, era apenas 1. Após, o sexto mês de 

funcionamento, considerou-se que o quadro de funcionários da loja aumentou e o custo com 

mão de obra passou a ser de 2 vendedoras. 

Tabela 7 – Custos com mão de obra de uma loja de vestuário em Campos dos Goytacazes-RJ, 

2016 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação aos custos com contador e o salário do gerente (proprietário), observa-se na 

tabela 8, que os valores permaneceram fixos durante os 12 meses de funcionamento da empresa. 

 

 

 

Descrição Custo Mensal

Energia R$ 120,00

ÁGUA R$ 202,00

Telefone +Internet R$ 100,00

Aluguel do espaço R$ 1.500,00

Imposto credial R$ 46,00

Máquina Cartão R$ 170,00

Tárifa manutenção conta bancária R$ 17,00

DESCRIÇÃO MÊS 0 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11

Salário vendedor R$ 0,00 R$ 1.090,00 R$ 1.090,00 R$ 1.090,00 R$ 1.090,00 R$ 1.090,00 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00

FGTS R$ 0,00 R$ 87,20 R$ 87,20 R$ 87,20 R$ 87,20 R$ 87,20 R$ 174,40 R$ 174,40 R$ 174,40 R$ 174,40 R$ 174,40 R$ 174,40

13º salário R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.180,00

Férias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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Tabela 8 – Custos com Contador e Salário do Gerente (proprietário) de uma loja de vestuário 

em Campos dos Goytacazes-RJ, 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Alguns itens do investimento inicial com o passar do tempo sofrem depreciação, 

resultante do desgaste pelo uso. A depreciação, conforme descrito na metodologia (seção 3.2.2), 

refere-se a uma diminuição do valor do bem, sendo prevista na elaboração do fluxo de caixa 

para aqueles itens cuja vida útil ultrapassa o horizonte da análise, nesse trabalho definido como 

equivalente há 12 meses.  Assim, como pode ser observado na tabela 9, alguns itens do 

investimento inicial sofreram depreciação. 

Tabela 9 – Depreciação dos equipamentos utilizados para a instalação da implementação da 

loja de vestuário em Campos dos Goytacazes-RJ    

 

   Fonte: Elaboração própria   

 

Em relação à receita, foi projetada a demanda, considerando que as mulheres consomem 

mais vestuário do que os homens. No entanto, a previsão de vendas, foi determinada sem levar 

em consideração, incertezas e imprevistos. Com base na tabela 10, podemos observar a receita 

estimada para 12 meses de funcionamento da loja. 

Tabela 10 – Receita estimada para 12 meses de funcionamento da loja de vestuário em Campos 

dos Goytacazes-RJ, 2016.    

 

   Fonte: Elaboração própria  

 

DESCRIÇÃO MÊS 0 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11

Contador R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00

Salário Gerente (Proprietário) R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL SEMESTRE VALOR RESIDUAL

Computador R$ 1.500,00 R$ 62,50 R$ 375,00 R$ 1.125,00

Ar condicionado R$ 1.100,00 R$ 30,56 R$ 183,33 R$ 916,67

Bebedouro elétrico R$ 179,00 R$ 4,97 R$ 29,83 R$ 149,17

Calculadora R$ 10,00 R$ 0,83 R$ 5,00 R$ 5,00

Total R$ 2.789,00 R$ 98,86 R$ 593,17 R$ 2.195,83

TEMPO MÊS 0 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11

RECEITA 0 R$ 15.855,0 R$ 27.370 R$ 39.495,00 R$ 37.215,00 R$ 40.320,00 R$ 48.025,00 R$ 60.045,00 R$ 69.225,00 R$ 75.585 R$ 80.450,00 R$ 81.900,00
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A partir da projeção dos custos e receitas, obteve-se o fluxo de caixa estimado, como 

pode ser observado na tabela 11. Com base no fluxo de caixa, calculou-se os indicadores VPL, 

TIR e PBE para analisar a viabilidade econômica da implementação da loja de vestuário no 

subdistrito do Centro. 

Os indicadores TIR e VPL, apresentaram-se favoráveis, ou seja, dado uma taxa mínima 

de atratividade (T.M.A.) de 8% a.a., o projeto apresentou a TIR, igual a 33,60%, bem superior 

à taxa fixada. E o VPL, também se apresentou positivo tanto para uma T.M.A de 8% a.a., assim 

como para uma T.M.A. de 12% a.a. (tabela 11). 

Tabela 11 – Fluxo de Caixa da loja de vestuário em Campos dos Goytacazes-RJ para 12 meses 

de funcionamento. 

 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação ao PBE, observa-se na tabela 11, que a partir do método do Valor Presente 

(VP) e do Valor Presente Acumulado (VPA), para uma T.M.A. de 8% a.a. (0,064% a.m), com 

PBE de 4 meses, de acordo com os dados e o período de análise utilizados na presente pesquisa. 

A receita bruta anual da empresa determinará a alíquota a ser aplicada para fins de 

recolhimento de impostos. A tabela 12, do Simples Nacional para o comércio, disponível no 

site da Receita Federal, apresenta as faixas de faturamento e as respectivas alíquotas que serão 

aplicadas no presente trabalho: 

 

 

 

 

TEMPO MÊS 0 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11

CUSTO R$ 34.654,86 R$ 5.596,20 R$ 22.526,46 R$ 29.973,46 R$ 26.400,46 R$ 27.129,46 R$ 32.300,16 R$ 36.275,16 R$ 42.060,16 R$ 45.472,91 R$ 48.106,16 R$ 53.060,91

RECEITA 0 R$ 15.855,00 R$ 27.370,00 R$ 39.495,00 R$ 37.215,00 R$ 40.320,00 R$ 48.025,00 R$ 60.045,00 R$ 69.225,00 R$ 75.585,00 R$ 80.450,00 R$ 81.900,00

LUCRO BRUTO (34.654,86) R$ 10.258,80 R$ 4.843,54 R$ 9.521,54 R$ 10.814,54 R$ 13.190,54 R$ 15.724,84 R$ 23.769,84 R$ 27.164,84 R$ 30.112,09 R$ 32.343,84 R$ 28.839,09

VPL (8%) R$ 162.271,40

VPL (12%) R$ 157.888,70

TIR 33,60%

PBE 4 meses



45 
 

Tabela 12 – Alíquotas e Partilha do Simples Nacional-Comércio – Vigência a partir de 

01/01/2012 

 

Fonte: Portal Tributário (2016) 

 

De acordo com as regras do Simples Nacional, a determinação da alíquota no primeiro 

mês de atividade, seja utilizada como receita bruta total acumulada, a receita do próprio mês de 

apuração multiplicada por doze. E, nos onze meses posteriores ao do início da atividade, deverá 

ser utilizada a média aritmética da receita bruta total dos meses anteriores ao do período de 

apuração, multiplicada por doze.  

A tabela 13, apresenta o fluxo de caixa da loja de vestuário em Campos dos Goytacazes, 

após o recolhimento mensal de impostos nos 12 primeiros meses de atividade. Com base no 

fluxo de caixa, após pagamento de alíquotas, calculou-se os indicadores VPL, TIR e PBE. 

Tabela 13 - Fluxo de Caixa da loja de vestuário em Campos dos Goytacazes-RJ para 12 meses 

de funcionamento, após recolhimento de impostos, 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria 

TEMPO MÊS 0 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11

LUCRO BRUTO (34.654,86) R$ 10.258,80 R$ 4.843,54 R$ 9.521,54 R$ 10.814,54 R$ 13.190,54 R$ 15.724,84 R$ 23.769,84 R$ 27.164,84 R$ 30.112,09 R$ 32.343,84 R$ 28.839,09

ALÍQUOTA R$ 0,00 R$ 634,20 R$ 1.497,14 R$ 2.160,38 R$ 2.035,66 R$ 2.757,89 R$ 3.284,91 R$ 4.107,08 R$ 4.734,99 R$ 5.699,11 R$ 6.065,93 R$ 6.175,26

LUCRO LÍQUIDO (34.654,86) R$ 9.624,60 R$ 3.346,40 R$ 7.361,16 R$ 8.778,88 R$ 10.432,65 R$ 12.439,93 R$ 19.662,76 R$ 22.429,85 R$ 24.412,98 R$ 26.277,91 R$ 22.663,83

VPL 8% R$ 124.980,02

VPL 12% R$ 121.441,77

TIR 28%

PBE 4,59 meses
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Observa-se na tabela 13, que após o pagamento de impostos, os indicadores TIR e VPL, 

continuam apresentando-se positivos, dado uma taxa mínima de atratividade (T.M.A.) de 8% 

a.a. O projeto, passa a apresentar a TIR, igual a 28%, superior à taxa fixada e o VPL, também 

se apresentou positivo tanto para uma T.M.A de 8% a.a., assim como para uma T.M.A. de 12% 

a.a., com PBE de aproximadamente 4,59 meses.   

Tais resultados denotam que o exercício da atividade é viável do ponto de vista 

econômico, com geração de lucro, apesar do tempo de espera para recuperar o investimento 

inicial ser de aproximadamente 4,59 meses, logo, o projeto é aceito e a viabilidade é 

comprovada a partir dos resultados dos indicadores econômicos utilizados.   

No entanto, cabe ressaltar, o impacto dos tributos sobre o tempo de retorno do 

investimento, além de reduzir em 22,98% o VPL e, em 20% a TIR, mesmo mantendo-se o 

projeto viável.  

 

4.2. DIAGNÓSTICO DO SEGMENTO DE VESTUÁRIO EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES-RJ 

4.2.1. PERFIL DO EMPRESÁRIO  

Para analisar o perfil dos empresários considerou-se variáveis como: tempo de vida da 

empresa; sexo; idade; a importância da empresa na composição da renda; principal motivo que 

levou o empresário (a) a optar pela abertura do negócio no segmento escolhido; escolaridade e 

em qual área o empresário encontra maiores problemas para gerenciar o negócio, no momento 

atual. 

No que se refere ao tempo de vida das empresa, observa-se na figura 2, quanto tempo 

as MPEs do segmento varejista de vestuário adulto localizadas nos subdistritos de Campos dos 

Goytacazes estão no mercado. No Centro as empresas possuem um tempo de vida maior, 

contendo empresas que estão há mais de 21 anos no mercado, seguido pelas empresas que estão 

localizadas no subdistrito de Guarus, em que as empresas com maiores tempo de vida estão 

entre 11-20 anos e 3-10 anos, e, por último a empresa localizada no subdistrito de Goytacazes, 

em que o tempo de vida é entre 3-10 anos. Tal caraterística deve estar relacionada ao processo 

de urbanização, pois, no Centro está concentrado os principais pontos como a Praça São 

Salvador, as atividades políticas, administrativas, bancos, comércios diversificados, 
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caracterizando-se como o espaço urbano campista, enquanto, os subdistritos Guarus e 

Goytacazes ficam localizados em bairros mais distante da área central do município.  

 

Figura 2 – Tempo de Vida das empresas do segmento vestuário, por subdistrito no 

município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Ainda em relação ao tempo de vida das empresas, na figura 2, observa-se que mais da 

metade das empresas pesquisadas nos três subdistritos tem entre 3-10 anos (58%), seguida pelas 

que tem entre 11-20 anos (25%) e as que tem mais de 21 anos (17%). 

Em relação ao sexo dos empresários, figura 3, nos três subdistritos do munícipio de 

Campos dos Goytacazes o sexo feminino é predominante. Visto que do total dos 24 empresários 

entrevistados, 67% é do sexo feminino e 33% do sexo masculino. As mulheres estão abrindo 

empresas a uma taxa duas vezes maior do que os homens. Segundo dados do GEM (2008), a 

mulher brasileira vem conquistando seu espaço na economia contemporânea, onde 42% dos 

negócios são comandados por mulheres. Para Almeida e Gomes (2011), um dos fatores que 

vêm justificando esse crescimento das mulheres como empreendedoras são as dificuldades 

enfrentadas no trabalho formal e a necessidade de suprir e complementar a renda familiar e a 

busca da auto realização. 
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Figura 3 – Sexo dos empresários do segmento vestuário por subdistrito no município de 

Campos dos Goytacazes- RJ, 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Em relação à idade dos empresários, conforme observa-se na figura 4, a maior parte dos 

empresários possuem em média mais de 31 anos de idade, havendo portanto, uma menor 

participação dos jovens com a faixa etária entre 20 e 30 anos como donos de negócio, e para 

esses últimos, observou-se que tal característica reflete aspectos de sucessão (de pai para filho) 

empresarial, constitutivo de empresas familiares.  
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Figura 4 – Idade dos empresários do segmento de vestuário, por subdistrito no município 

de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Cabe ressaltar, que no Brasil, houve uma redução na participação dos jovens com faixas 

etárias entre 20 e 24 anos no mercado de trabalho nos últimos anos, refletido pela procura de 

aumentar as chances de ascensão profissional, tendo uma maior participação desse grupo em 

escolas, universidades, etc. Entre os anos de 1992 e 2006, o aumento do percentual de jovens 

que estudam passou de 35% para 47% (GUIMARÃES; ALMEIDA, 2015). 

Em relação à renda, observa-se na figura 5, que a maior parte dos empresários nos três 

subdistritos, disseram que a empresa é a sua única fonte de renda. Aos, que disseram possuir 

outro tipo de renda, foram questionados quanto que a renda da empresa representa na sua renda 

total, e responderam que esta representa em média cerca de 10% a 70% na sua renda total. 
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Figura 5 – Importância da empresa na renda dos lojistas do segmento vestuário, por 

subdistrito no município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Quanto à escolaridade dos empresários, observa-se, na tabela 14, que os empresários 

que possuem maior grau de escolaridade estão situados somente no subdistrito do Centro, já, 

os que possuem menor grau de escolaridade estão situados no Centro e em Guarus.  

Tabela 14 –Escolaridade dos empresários do segmento de vestuário, por subdistrito no 

município de Campos dos Goytacazes-RJ, 2016. 

  

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 *Especialização na área empresarial 

 

Ainda, em relação à escolaridade, na tabela 4, observa-se que a metade dos empresários 

possuem o 2º grau (50%), seguido pelos que possuem o 2º grau com especialização na área 
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empresarial (17%) e 3º grau com especialização na área empresarial (17%) e, por último os que 

possuem 1º grau (16%).  

Segundo La Rovere e Carvalho (2003), os empresários do município de Campos não 

vêm realizando esforços quanto à aquisição de aprendizado e conhecimento, adquirindo 

conhecimentos decorrentes de informações importantes de experiência anterior e 

desenvolvendo pouco aprendizado em relação a adaptação de inovações. No entanto, de acordo 

com os resultados da presente pesquisa pode-se verificar que embora ainda de pouca expressão 

em termos do total de empresários abordados, já podemos observar que tal cenário vem se 

alterando, uma vez que 34%, incluindo os empresários que possuem 2º e 3º grau, possuem 

especialização na área empresarial.  

Todavia, quando questionados sobre em qual área o empresário encontra maiores 

problemas para gerenciar o negócio no momento atual, observa-se na figura 6, que o principal 

problema apontado por esses empresários está relacionado a vendas, seguido pelo mercado e 

por fim a falta de conhecimento na área administrativa/financeira. Observa-se que nenhum dos 

entrevistados apontou como limitação a questão do planejamento.  

Durante a entrevista, a maioria dos empresários (54%) relatou ser a retração nas vendas 

uma das suas principais limitações, uma vez que a mesma influencia diretamente na saúde 

financeira do negócio. Tal característica é observada no país em meio ao cenário de recessão 

econômica em 2015, registrando uma queda nas vendas no varejo brasileiro. De acordo com 

informações do IBGE, comprando as vendas de 2015 em relação a 2014, houve uma queda de 

4,3% (UOL ECONOMIA, 2016).     

Os empresários que mais relataram ter  problemas em relação a queda nas vendas foram 

os empresários situados no subdistrito de Guarus e Goytacazes, que disseram que seus 

principais clientes eram pessoas que residem próximo à empresa, e que por causa da crise que 

afetou o país no ano de 2015, muitos acabaram ficando desempregados, reduzindo a demanda 

por vestuário, e logo, afetando as vendas dessas empresas desse segmento, já os empresários 

do subdistrito do Centro tiveram menos problemas em relação a vendas, por ser um local com 

maior fluxo de pessoas circulando, dado a forma como se dá a logística dos transportes no 

município, com destaque para as rotas dos transportes coletivos, segundo Carvalho (2016) onde 

situam-se dois terminais de passageiros, o primeiro é o Terminal Urbano Luiz Carlos Prestes, 

responsável por atender as linhas urbanas e o segundo é o Terminal Rodoviário Roberto 

Silveira, atendendo todas as linhas interdistritais do município e algumas linhas intermunicipal.  
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Figura 6 – Limitações na gerência empresarial dos lojistas do segmento de vestuário, 

por subdistrito no município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

4.2.2. CARACTERISTICAS DO NEGÓCIO 

Para analisar as características do negócio, consideraram-se variáveis como: plano de 

negócios; acesso ao crédito; a gestão financeira da empresa; a projeção das necessidades 

financeiras futuras; e a capacidade adaptativa da empresa em relação às opiniões dos clientes. 

No que se refere ao plano de negócios, uma ferramenta da gestão utilizada como diretriz 

antes de iniciar as atividades da empresa, observa-se na figura 7, que no subdistrito do Centro 

mais da metade das empresas se planejaram antes de iniciarem suas atividades. Tal 

característica difere da maioria das empresas estudadas quando tomamos dados envolvendo a 

soma dos três subdistritos analisados. 
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Figura 7 – Planejamento nas empresas do segmento de vestuário, por subdistrito no 

município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Observa-se que mais da metade (54%) das empresas entrevistadas nos três subdistritos 

do município de Campos dos Goytacazes não se planejaram antes de iniciarem as suas 

atividades. Segundo Ferreira et al (2008), é importante que as empresas se planejem antes de 

iniciar suas atividades e deem continuidade a este processo, para que o gestor esteja orientado 

para as ações do negócio, em seu ambiente interno e externo, alcançando o sucesso da empresa, 

já que o planejamento é um dos principais fatores relacionado à mortalidade precoce das 

empresas. 

  De uma forma geral, o planejamento tende a tornar os gestores mais aptos a identificar 

e lidar com as possíveis eventualidades que possam vir a ocorrer. Assim, ainda em relação à 

figura 7, podemos traçar um paralelo entre a importância do planejamento e a longevidade da 

empresa; pois além dos fatores urbanização e estrutura econômica/comercial da cidade de 

Campos, já mencionados na seção anterior (seção 4.1.1, figura 2), as empresas de maior tempo 

de vida são as mesmas em que houve a execução do planejamento, localizadas na região Central 

do município de Campos dos Goytacazes. 

Em relação a acesso ao crédito, figura 8, mais da metade (67%) das empresas 

entrevistadas não tiveram acesso ao crédito, utilizando recursos financeiros próprios. Durante 

a entrevista, alguns empresários disseram que até possuem acesso ao crédito, mas, preferem 
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não adquirir, pois acham que poderá afetar o fluxo de caixa da empresa e que só adquirirão 

empréstimo, caso a empresa passe por alguma dificuldade na área financeira.  

Contudo, os empresários estão sempre preocupados quanto á obtenção ao crédito pelo 

fato deste apresentar excesso de exigências e juros altos, e também por acabar representando 

um custo mensal para a empresa. No entanto, quando obtido, o crédito deve ser usado para 

investimento em diversificação dos produtos do seu portfolio, para que este não se torne uma 

armadilha para a empresa (SEBRAE-SP, 2013). Quando a empresa utiliza como estratégia 

diversificar o seu portfólio, ela busca trabalhar com novos produtos que tenham sinergia com 

aqueles que foram trabalhados, como forma de garantir a sustentabilidade do negócio.  

 

 

Figura 8 – Acesso ao crédito pelas empresas do segmento de vestuário, por subdistrito 

no município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Em relação a gestão financeira das empresas, figura 9, a maior parte das empresas 

entrevistadas nos três subdistritos possuem sua gestão financeira baseada em planilhas de custos 

e receitas. Conforme Cunha (2002), a gestão financeira dentro da empresa é importante, já que 

é através desta, que seus gestores conseguem obter informações sobre a área financeira da 

empresa, identificando os pontos positivos ou negativos, nas finanças da empresa. 
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Figura 9 – Gestão financeira das empresas do segmento de vestuário, por subdistrito no 

município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Muitas pessoas abrem uma empresa com a finalidade de ter seu próprio negócio, ser 

independente e, portanto adquirir autonomia financeira. No entanto, se faz necessário, que na 

gestão da empresa tenha uma análise sobre a área financeira desta, uma vez que a ausência de 

informações, bem como a imperícia na gestão financeira pode comprometer o funcionamento 

da empresa. De acordo com Penrose (1959), uma vez, que o empresário passa a adquirir 

conhecimentos, este se torna cada vez mais capacitado para gerenciar e obter um controle mais 

eficiente na empresa.   

Com relação ao tempo com que as empresas executam suas respectivas análises 

financeiras, ou seja, se as mesmas atuam de forma antecipatória baseando suas análises em 

projeções futuras ou de forma adaptativa baseando-se em fatos do dia-a-dia empresarial, 

observa-se na figura 10 que metade (50%) das empresas entrevistadas desenvolvem suas 

análises de acordo com as compras e vendas realizadas, ou seja a maioria atua de forma 

adaptativa. Tal comportamento tende a deixar o negócio cada vez mais inerente ao risco, pelo 

fato desses empresários não se planejarem para o futuro, e acabam sendo forçados a adotar o 

planejamento adaptativo e tomar decisões capaz de ajustar ás contingências que surgem no meio 

do caminho.  
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Figura 10 – Comportamento das empresas do segmento de vestuário quanto à forma de 

análise financeira, por subdistrito no município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Além disso, do total de empresas entrevistadas, a maior parte faz projeção de acordo 

com as compras e vendas (50%), seguida pelas as que não fazem projeções futuras (29%), e 

por, último, as empresas que fazem projeções acima de 90 dias (21%). Conforme Ferreira et. 

al. (2008), uma empresa, em que seu administrador não se planeja financeiramente, corre o 

risco de obter recursos escassos e não projeta suas necessidades financeiras futuras, consegue 

identificar a sua atual situação financeira e consegue estabelecer os objetivos na qual a empresa 

deseja alcançar. 

Quanto à capacidade adaptativa da empresa em relação às opiniões dos clientes, 

observa-se na figura 11, que nos três subdistritos a maior parte dos empresários respondeu que 

as opiniões dos clientes alteram a forma como a empresa conduz os negócios. É importante, 

que estes levem em consideração a opinião dos clientes, pois, para que a empresa exista, esta 

necessita ter uma clientela. Para Delgado (1996), a empresa que leva em consideração a opinião 

de seus clientes, consegue identificar quais são suas necessidades, evitando a insatisfação dos 

mesmos, conseguindo assim, manter sua clientela.  
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Figura 11 – Importância da opinião do consumidor sobre as escolhas da empresa do 

segmento de vestuário, por subdistrito no município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016.    

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

4.2.3. AMBIENTE EXTERNO 

Para a análise do ambiente externo considerou-se as seguintes variáveis: como a 

empresa enfrenta seus concorrentes, pagamento de fornecedores, fatores econômicos que 

afetam a empresa e consultoria na gestão empresarial.  

Em relação aos concorrentes, observa-se na figura 12, que metade das empresas 

entrevistadas (50%) nos três subdistritos, analisa seus concorrentes regularmente. Seguido, 

pelas as que respondem com rapidez as ações dos concorrentes (21%), as que não acompanham 

seus concorrentes (17%) e as que conhecem os pontos fortes e as fraquezas dos concorrentes 

(12%). É importante para as empresas do segmento de vestuário, estar analisando seus 

concorrentes, uma vez, que este segmento apresenta mercadorias diversificadas, a fim de 

atender aos variados gostos, e a empresa que sabe o que o seu concorrente estar vendendo pode 

buscar novidades e sair na frente de seu concorrente, ganhando vantagem competitiva. 
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Figura 12 – O desenvolvimento de análise da concorrência pelos lojistas do segmento 

vestuário, por subdistrito no município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

No que se refere ao pagamento ao fornecedor, figura 13, no subdistrito do Centro a 

maior parte das empresas pagam seus fornecedores de acordo com a análise do fluxo de caixa 

e/ou estratégia de capital de giro, enquanto nos subdistritos de Guarus e Goytacazes para a 

maior parte das empresas quem determina o prazo de pagamentos é o fornecedor. 
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Figura 13 – O processo de negociação com fornecedores do segmento vestuário por 

subdistrito no município de Campos dos Goytacazes- RJ 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Em relação aos fatores econômicos que vêm afetando a forma de gerenciamento da 

empresa no ano, observa-se na figura 14, que mais da metade das empresas situadas nos três 

subdistritos responderam que é imposto e/ou tributos (67%), seguido por inflação (17%), 

disponibilidade de crédito bancário (8%) e taxa de juros (8%). Durante a entrevista, os 

empresários disseram que os tributos e/ou impostos são muitos altos e que fazendo a conta, seis 

meses de trabalho é só para pagar impostos e/ou tributos.  
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Figura 14 – Fatores que afetam o desempenho econômico das empresas do segmento 

vestuário por subdistrito no município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Ainda, em relação à figura 14, em que o imposto e/ou tributo é o fator que mais vêm 

afetando os empresários do segmento de vestuário nos três subdistrito de Campos dos 

Goytacazes, esta dificuldade pode estar relacionada, de acordo com Souza et. al. (2014),  ao 

fato de o Brasil ter muitas taxas, e mesmo as MPEs que optam pelo SIMPLES, onde o regime 

tributário é diferenciado, simplificado e unificado, e  incide apenas sobre a receita bruta, não 

conseguem assimilar a carga tributária em que sua empresa se enquadra. 

Em relação, a utilização de consultoria na gestão empresarial, observa-se na figura 15 

que quase todos os empresários dos três subdistritos disseram que não recorrem ao SEBRAE 

ou consultores na gestão empresarial (83%). Aos que disseram procurar o SEBRAE (17%), 

relataram que a instituição não deu o suporte que o empresário necessitava para melhorar a 

gestão da empresa e que o curso prestado pela instituição para aprimorar o conhecimento na 

área financeira estava com preço elevado e acabaria afetando o fluxo de caixa da empresa.  
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Figura 15 – A utilização de consultoria na gestão empresarial no segmento vestuário por 

subdistrito no município de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Do ponto de vista econômico, não foi possível analisar a eficiência da gestão adotada 

sobre a rentabilidade das empresas analisadas, uma vez que as empresas pesquisadas nos três 

subdistritos de Campos dos Goytacazes, não forneceram informações sobre o lucro auferido 

nos últimos anos. 
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5. CONCLUSÃO 

De acordo com as condições da pesquisa e para uma taxa mínima de atratividade de 8% 

a.a., pode-se concluir a partir da análise de viabilidade que o projeto da implementação de uma 

loja de vestuário no município de Campos dos Goytacazes, trata-se de uma alternativa viável 

com a recuperação do capital investido após o período payback (PBE) de aproximadamente 4 

meses, com geração de lucro extra (Valor Presente Líquido – VPL) de 162.271,40 e a Taxa 

Interna de Retorno de 33,60% a.m (taxa equivalente 0,643% a.m.).  

Verificou-se que após pagamento de impostos, o projeto da implementação de uma loja 

de vestuário no município de Campos dos Goytacazes continua sendo uma alternativa viável, 

mais, a recuperação do capital investido após o período PBE passa a ser de aproximadamente 

4,59 meses. O VPL, ou seja, o lucro extra é de 124.980,02 e a TIR de 28% a.m. (taxa equivalente 

0,643% a.m.).   

O trabalho, também, teve como objetivo analisar a gestão de MPEs do segmento de 

vestuário no município de Campos dos Goytacazes, uma vez, que estas se mostraram 

importantes economicamente para o município. Conforme os resultados, há um predomínio do 

sexo feminino dentre os empresários desse segmento; A maioria possui 2º grau completo e já 

se observa a busca por especialização na área empresarial por parte dos lojistas. Em termos 

gerenciais, verifica-se, uma provável relação entre, planejamento com o maior tempo de vida 

da empresa, como o caso das empresas localizadas no subdistrito do Centro, onde a maior parte 

dos empresários se planejaram e conseguiram lidar melhor com imprevistos ocorridos e cujas 

empresas possuem um tempo de vida superior à 21 anos.  

As principais limitações apontadas pelas MPEs do segmento do vestuário em Campos-

RJ, têm sido em ordem de importância os impostos e/ou tributos (67%), inflação (17%), seguido 

de taxa de juros (8%) e disponibilidade de crédito (8%).  

Assim, conclui-se que o projeto para implementação de uma loja de vestuário no 

município de Campos dos Goytacazes é viável, e, que o planejamento têm sido um dos fatores 

relacionado com o sucesso das MPEs do segmento de vestuário no município, enquanto, a 

dificuldade encontrada por estas empresas têm sido em relação as altas taxas de impostos e/ou 

tributos, aceitando a hipótese do trabalho. Sugere-se que futuros trabalhos busquem analisar, se 

os fatores relacionados ao sucesso e ao fracasso das MPEs do segmento de vestuário do 

município de Campos, têm sido os mesmos para as MPEs de outros segmentos da economia. 
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ANEXO 1 

 

                                                                           UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
                                                                           INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
                                                                           DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

 

Questionário de pesquisa 

Estamos realizando uma pesquisa para analisar a gestão das micro e pequenas empresas do 

segmento de vestuário no município de Campos dos Goytacazes. Essa pesquisa é parte 

integrante para elaboração da monografia de Josiane Henrique de Souza Barreto do Curso de 

Ciências Econômicas da Universidade Federal Fluminense (PUCG) e gostaríamos de contar 

com sua colaboração. Será resguardado o sigilo da empresa e as respostas não serão analisadas 

individualmente, mas tratadas em conjunto. 

● Qualquer dúvida consulte a aplicadora, ela está treinada para responder. Contato: 99894-3437 

● Pedimos que responda com atenção as perguntas, pois suas informações serão muito 

importantes para o sucesso da pesquisa. 

 

Questões 

 

Empresa:_______________________________________________________________ 

Entrevistado(a):_________________________________________________________ 

 

 

Seção I 

Perfil do Empresário 

 

1) Há quanto tempo você possui empresa? 

 

 

 

2) Sexo: 

(   ) Masculino                                        (   ) Feminino 
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3) Idade: 

 

 

4) A empresa é a única fonte de renda do empresário(a)? 

(   ) Sim                                                  (   ) Não 

 

Se não, quanto a renda da empresa (%) representa na renda total do empresário (a)? 

 

 

 

5)  Principal motivo que levou o empresário(a) a optar pela abertura do 

negócio no segmento escolhido? 

(   ) Oportunidade de Negócio                        (   ) Experiência Anterior 

(   ) Insatisfeito no Emprego                           (   ) Estava Desempregado 

 

 

6) Escolaridade: 

(   ) 1º Grau                                                     (   ) 1º Grau com especialização* 

(   ) 2º Grau                                                     (   ) 2º Grau com especialização* 

(   ) 3º Grau com especialização* 

*Na área empresarial  

 

7) Em qual área o empresário encontra maiores problemas para gerenciar o 

negócio, no momento atual? 

(   ) Falta de conhecimento na área Administrativa/financeira 

(   ) Mercado                                                 (   ) Falta de Planejamento 

(   ) Vendas 

 

 

 

 

 

 

Seção II 

Características do negócio 

 

8) Antes de iniciar as atividades a empresa possuía um plano de negócios? 

(   ) Sim                                                           (   ) Não 

 

9) A empresa obteve acesso ao crédito? 

(   ) Sim                                                           (   ) Não 

 

10) A gestão financeira da empresa é baseada em planilhas de custos e receitas? 

(   ) Sim                                                           (   ) Não 
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11) Com que antecedência a empresa projeta a situação futura das necessidades 

e/ou disponibilidades financeiras futuras? 

(   ) Não projeta.                                               

(   ) Projeta de acordo com as compras e vendas realizadas. 

(   ) Faz projeções para até 90 dias, atualizando esporadicamente. 

( )Existem projeções prevendo a situação acima de 90 dias, atualizadas 

periodicamente. 

 

 

12) As opiniões dos clientes alteram a forma como a empresa conduz os 

negócios? 

(   ) Sim                                                           (   ) Não 

 

 

 

 

Seção III 

O Ambiente Externo 

13) No mercado em que a empresa atua, como ela enfrenta os seus 

concorrentes? 

(   ) Informações sobre os concorrentes são importantes e analisadas regularmente. 

(   ) A empresa conhece os pontos fortes e as fraquezas dos concorrentes. 

(   ) A empresa responde com rapidez às ações dos concorrentes. 

(   ) A empresa não acompanha seus concorrentes. 

 

14) Como a empresa determina o prazo de pagamento de fornecedores? 

(   )Quem determina é o fornecedor. 

(   ) De acordo com a situação financeira para os prazos dados pelo fornecedor. 

(   ) De acordo com análise do fluxo de caixa e/ou estratégia de capital de giro. 

 

15) No ano, qual fator vêm afetando a forma de gerenciamento da empresa? 

(   ) Impostos e/ou tributos                             (   ) Taxa de juros 

(   ) Inflação                                                    (   ) Disponibilidade de crédito 

bancário. 

 

16) A empresa recorre ao SEBRAE ou consultores na gestão empresarial? 

(   ) Sim                                                          (   ) Não 

 

 

 

 

 

 


