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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O número de pessoas acima do peso no Brasil cresceu nos últimos anos e 

tende a continuar crescendo devido a inúmeros fatores, como por exemplo, o 

aumento de consumo de fastfood desde criança. Ao mesmo tempo em que cresce 

esse número, o padrão estabelecido como ideal pela sociedade continua sendo o 

corpo “magro”, principalmente relacionado ás mulheres. Esse aumento de peso cria 

uma necessidade de roupas com numerações maiores, saindo do padrão visto como 

ideal.  Mesmo existindo uma demanda para o tipo de roupa plus size, esse mercado 

ainda é muito carente e as lojas existentes costumam oferecer peças grandes, 

porém de qualquer maneira, sem se preocupar com a estética.  

A BEAUTY QUEEN quer incentivar e mostrar que se vestir bem não deve ser 

algo exclusivo das pessoas que usam 38, e não deve depender do peso. A proposta 

da marca é oferecer para o público feminino peças de roupas modernas e seguindo 

as tendências da moda. As modelagens usadas pela marca serão modelagens 

exclusivas que valorizam o corpo da mulher, e não oferecendo algum modelo já 

existente no mercado e feito para tamanho menor de uma forma maior. A marca 

quer que as clientes comprem na loja por gostarem e se identificarem com a roupa e 

não porque ela serviu.  

A empresa usará como estratégias essa exclusividades das peças e apostará 

como maneira de aumentar a visibilidade atuação forte nas redes sociais, como 

Instagram e Facebook e parcerias como blogueiras do segmento.  

Será necessário a locação de lugar para montagem do escritório, onde será 

feito tanto as reuniões, criação das peças, quanto para o estocagem dos produtos já 

prontos. A criação de um site também será preciso para a divulgação e venda das 

peças. 

 

 

 

 

 

 

 



Perfil do empreendedor  

 

Anna Clara Dantas, estudante do sexto período de Processos Gerenciais em 

ênfase em empreendedorismo na UFF, já participou de algumas ações voluntárias e 

sempre teve vontade de ajudar a sociedade de alguma forma. Através de palestras, 

conheceu o negócio social e viu a oportunidade de juntar a vontade de fazer algo 

bom pelo mundo e ter seu próprio negócio. Foi então que surgiu a idéia de criar uma 

marca de roupa, onde elas seriam produzidas em confecções das comunidades 

carentes a fim de gerar mais emprego. Decidiu atuar na fabricação de roupas para 

pessoas que usem o tamanho plus size, devido a escassez de lojas para atender 

esse público. 

 

A empresa  

É uma empresa de vestuário focada em oferecer ao público plussize roupas 

que vistam o corpo da melhor forma possível. O objetivo é não só proporcionar 

roupas confortáveis e de qualidade, sem deixar de acompanhar as tendências da 

moda, mas incentivar as nossas clientes a se sentirem confiantes.  

A empresa tem como um dos objetivos centrais impactar a sociedade de 

forma positiva. Visando atingir esse objetivo, as peças da marca serão produzidas 

na própria empresa que dará oportunidade de emprego para as costureiras das 

comunidades próximas. 

 

Descrição legal  

A empresa em questão se classifica como uma Sociedade Limitada devido ao 

fato de nesse caso o(s) empresário(s) podem partilhar o controle e a gestão da 

empresa com o sócio, havendo uma maior troca de experiências e podendo ter 

como sócio alguém com experiência no ramo de vestuário. Além disso, fica existindo 

uma separação clara do patrimônio da empresa do patrimônio.  

 

Estrutura Física e layout 

 

Para estrutura física da empresa, mesmo sendo um e-commerce, será preciso um 

local com pelo menos dois cômodos. Um será utilizado para estocagem das peças já 



prontas e para guardar as embalagens e o outro, caso só aja mais um cômodo, esse 

será utilizado como escritório coletivo, sendo utilizado para administração, pela 

equipe de marketing e estilista para modelagens da roupa. 

  

Produtos e serviços 

Os principais produtos serão peças do vestuário feminino tais como blusas, 

regatas, saias, calças, shorts e vestidos; destinados a este público a fim de 

proporcionar produtos de qualidade, confortáveis, sem deixar de ser moderno e 

seguindo as tendências da moda. Serão utilizados para a fabricação, tecidos finos, 

escolhidos pessoalmente pela profissional da área, garantindo que o produto saia do 

jeito esperado. Já o serviço oferecido será um blog com o objetivo de oferecer dicas 

de como usar os produtos, a fim de valorizar o corpo e ajudar a cliente a se sentir 

mais confiante e bonita. A empresa deseja criar um vínculo com o cliente e espera 

sempre superar as expectativas da marca, para que ele sempre volte a nos procurar.  

A empresa quer proporcionar um site de fácil utilização para tornar a compra 

um momento agradável. Colocaremos os links de todas as nossas redes sociais e o 

futuro blog em lugares estratégicos. 

 

ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA 

 

Organograma  

 A estrutura funcional da empresa contará com um profissional com experiência 

no ramo de moda que será a responsável pela pesquisa de tendências e criação das 

modelagens e escolhas dos tecidos para a fabricação das peças, um profissional de 

gestão será responsável pela parte financeira e administrativa, controlando o 

estoque de produtos, os movimentos de caixa, pagamentos e entrada, logística dos 

pedidos e controle, terá um profissional de marketing para fazer a divulgação da loja 

nas redes sociais, relacionamento com os clientes, fidelização deles, um auxiliar da 

área para apoiar nas tarefas como controle dos pedidos e postagens das peças no 

site. A empresa terceirizará a fabricação das roupas em uma confecção local, 

conforme o organograma: 



 

Processo operacional 

 Os processos operacionais auxiliam da organização das atividades do negócio, 

desde a pesquisa de mercado, escolha da matéria prima necessária para o 

desenvolvimento do produto/ serviço até a entrega ao cliente final. 

 

Processo Estilista Gestor Marketing Auxiliar marketing 

Pesquisa de 

mercado 

x  x x 

Criação das 

modelagens 

x    

Escolha de tecido x    

Levar 

modelagens para 

fabricação 

x x   

Receber e estocar 

peças 

 x   

Postar peças no 

site  

  x x 

Controlar pedidos 

do site 

 x   

Fazer divulgação 

da loja 

  x x 

Despachar os  x   



pedidos 

Acompanhamento 

pós compra 

  x x 

Receitas   x   

Despesas  x   

Campanhas de 

marketing 

  x x 

 

Parcerias  

  Os parceiros da empresa serão blogs voltados para o segmento, formadores 

de opinião, a fim de aproximar a marca do público mostrando que suas “inspirações” 

também usam nossas peças; revistas de modas e eventos de moda.  

Política de Qualidade  

A empresa deseja fornecer produtos de qualidades, com o objetivo de 

estimular a autoestima de nossos clientes. Oferecer peças que além de modernas e 

bonitas, sejam confortáveis. Queremos também impactar a sociedade de forma 

positiva.  

 

ANÁLISE DE MERCADO  

    Segmento, setor de atividade, nicho 

Geográfica: Urbano 

Demográfica: 25-35 anos; classe A e B 

Psicográfico: Mulheres, ligadas á moda; que usem o tamanho plus size; 

provavelmente já inseridas no mercado de trabalho; preocupam-se em se vestir 

bem. 

Setor: E-commerce 

Nicho: Plus size 

 

Público-alvo 



O público alvo da empresa é mulheres que desejam se vestir bem, ligadas á 

moda e que não são influenciadas pelos padrões de “beleza” da sociedade, que 

impõe que o magro e sarado são os únicos tipos corpos ideais . Provavelmente já 

inseridas no mercado de trabalho.  

A empresa irá se comunicar com as clientes através do próprio site, sem 

deixar de utilizar redes sociais, como Facebook e Instagram, além de futuramente 

ter um blog com o propósito de oferecer dicas de moda e criar um relacionamento 

mais estreito. Um canal também usado será o Whatsapp. O público alvo da empresa 

são mulheres que desejam se vestir bem, ligadas á moda e que não são 

influenciadas pelos padrões de “beleza” da sociedade, que impõe o magro, sarado 

como os únicos tipos corpos ideal. Provavelmente já inseridas no mercado de 

trabalho.  

A empresa irá se comunicar com as clientes através do próprio site, sem 

deixar de utilizar redes sociais, como Facebook e Instagram, além de futuramente 

ter um blog com o propósito de oferecer dicas de moda e criar um relacionamento 

mais pessal. Um canal também usado será o Whatsapp para receber feedbacks, 

tirar dúvidas de forma mais rápida. 

 Os produtos serão entregues na casa do cliente e caso ocorra algum 

problema ou o produto venha errado, a cliente poderá solicitar imediatamente a 

troca.  

 

 Potencial do negócio 

A empresa visa expandir sua linha futuramente. No ramo da moda feminina, 

onde já está inserida, serão oferecidos produtos para o segmento de moda íntima e 

moda praia, a fim de suprir outras necessidades do público alvo em questão.  

Além disso, a empresa buscará explorar novos segmentos, como o infantil, pois 

segundo os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da 

Saúde mostra que só em 2013, 8% das crianças entre 0 a 5 anos eram 

consideradas obesas. Tendo como base o ano de 2008, ocorreu um aumento de 

79,3%. A nutricionista Andréa afirmou ao EBC“Cada vez mais a indústria alimentícia 

lança no mercado produtos que colaboram para o aumento na obesidade no 

país.”Segundo ela, uma alimentação inadequada durante a gravidez também te 

colaborado para o aumento da obesidade infantil. 



Concorrentes 

Embora existam lojas fornecendo roupas focadas no público plussize, ainda é 

escassa as que se preocupam em agradar os clientes oferecendo produtos de 

qualidade, da moda e que tenham seus próprios modelos de roupas. 

Os principais concorrentes das BEAUTY QUEEN são: 

Concorrentes diretos 

Flaminga; 

Angela K Store; 

Tule; 

Concorrentes indiretos:  

Lojas de departamento 

 

Possíveis Fornecedores 

Os fornecedores serão empresas que fornecerão as matérias primas como os 

tecidos (Ferb e Ematex) e seus complementares, como botões, elásticos, linhas e 

etc, que serão levadas para a confecção onde as peças serão fabricadas. Essa 

compra de tecidos será feita pela empresa para garantir a qualidade.  

Como a empresa não fabricará as peças, somente irá fornecer as 

modelagens e a matéria prima, ela irá terceirizar a mão de obra. Entretanto, dará 

prioridade para confecções de comunidades locais.  

 

ANÁLISE ESTRATÉGICA  

Cenários 

O número de pessoas acima do peso no Brasil vem aumentando nos últimos 

dez anos. Segundo matéria divulgada pelo Portal Brasil, pesquisas realizadas pelo 

Ministério Público, mostram que 56,9% dos brasileiros com 18 anos ou mais estão 

acima do peso, o que representa 82 milhões de pessoas. Sendo que em 2003 essa 

porcentagem era de 42% na pesquisa feita pelo POF/IBGE. O grande motivo desse 

aumento de peso é devido a mudança na alimentação dos brasileiros.  

Um artigo publicado pela revista Lancet mostra uma pesquisa feita pelo 

Imperial College London que compara o IMC de homens e mulheres entre os anos 

de 1975 a 2014. Eles chegaram a conclusão que há mais adultos classificados como 



obesos do que abaixo do peso. Diz também que um quinto dos adultos do mundo 

serão obesos em 2025. 

Isso leva a um outro ponto: mesmo com um grande número de pessoas obesas, os 

moldes das roupas nas lojas continuam sendo para pessoas magras e o incentivo a 

seguir esse padrão de beleza também. 

Em entrevista para o site Globo.com, a estilista Sabrina Toleto, desapontada 

com seu próprio setor de trabalho, diz que sofre para encontrar roupas descoladas 

para pessoas gordas.  

Lendo as pesquisas, estudos e entrevistas, ficou mais claro perceber a 

dificuldade que as pessoas acima do peso têm para encontrar roupas que sirvam e 

que fiquem boas em seus tipos de corpos. 

 

Econômico 

Com o número de brasileiros acima do peso aumentado, as marcas estão 

começando a perceber que existe um novo tipo de mercado: o plus size. Algumas 

marcas estão investindo em tamanhos um pouco maiores, mas ainda não atendendo 

toda a demanda.  

Segundo uma pesquisa da Abravest o mercado plus size movimentou em 

2013, mais de 4,5 bilhões de reais. Isso ocorreu devido a grande demanda existente. 

 

Social 

A proposta social da empresa é entrar em contato com confecções constituídas 

por costureiras de comunidades locais, através da Associação de moradores ou 

Sebrae, para que a produção seja feita por elas. A empresa forneceria os moldes e 

tecidos para manter o padrão desejado. 

 

 Ambiental 

Fatores ambientais como o aumento da poluição, as tecnologias e o sono podem 

favorecer a obesidade. Segundo o Dr. Márcio Mancini, endocrinologista, afirmou em 

publicação no Portal de Educação Física que o contato com a poluição e seus 

produtos químicos podem afetar o metabolismo; a tecnologia, facilitando as 

atividades cotidianas, aumenta o sedentarismo; e a falta de sono, já que nas últimas 

décadas o ser humano está dormindo cada vez menos, desregulando o 

metabolismo.  



 

Político 

Com toda instabilidade política que o Brasil enfrenta no momento, acaba 

afetando diretamente a situação econômica. Segundo a  economista italiana  Teresa 

Ter-Minassian e entrevista ao Estadão diz “ A atividade economia continua em 

queda, o desemprego segue aumentando e a inflação está alta, mesmo que esteja 

cedendo. A questão é que será muito difícil reverter a situação econômica caso o 

quadro político não apresente melhoras.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO ESTRATÉGICO  

SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Produto de qualidade e diferenciado 

Moderno e de acordo com a 

tendência da moda 

Abrange o pais todo 

Preocupa-se com causas sociais 

 Alto relacionamento com o 

consumido (blogs redes sociais, 

banco de dados) 

Modelagem própria 

 

Marca nova no mercado 

Custo da produção 

Inexistência de uma loja física (não permite 

que experimentem) 

 

Oportunidades Ameaças 

·    Pouca concorrência 

Mercado em ascensão 

Demanda do segmento 

Grande aumento na freqüência de 

temas tabu sendo debatidos na 

sociedade 

·    Novos entrantes 

Mercado desconhecido 

Concorrência à mais tempo no mercado  

Fácil de copiar 

Força da “moda fitness” 

Falta de confiança em comprar roupas online, 

devido a não padronização dos tamanhos das 

roupas no Brasil 

 

Missão: Fazer o cliente se sentir confiante, confortável e dentro das tendências da 

moda. 

Visão: Se tornar referência no mercado plus size. 

            

Valores: Ética, inovação, qualidade, transparência e responsabilidade social. 

 

 



Proposição de valor (inovação, diferenciação) 

 

A proposta de valor da BEAUTY QUEEN será oferecer peças de roupas 

tamanho plus size, modernas e que seguem a tendência da moda. Como ponto 

principal está as peças exclusivas para a mulher que usam o modelo plus size.  

Para fazer isso, não serão feitas roupas grandes para “servir”, mas sim, serão 

desenhadas modelagens que valorizem esse tipo de corpo. A BEAUTY QUEEN quer 

fazer com que as clientes se sintam mais bonitas e confiantes no dia a dia, 

incentivando e mostrando que se vestir bem não deve ser algo exclusivo das 

pessoas que usam 38, e não deve depender do peso. 

  

 

Objetivos estratégicos 

Produtos adequados: oferecer para os clientes produtos que os valorizem e 

consigam satisfazer suas expectativas e desejos. 

Visibilidade da marca: Tornar a marca reconhecida e com uma boa imagem 

no tal segmento, através de sua boa comunicação e relacionamento trabalhado com 

seu público alvo. Esse relacionamento será estabelecido através das redes sociais 

como Facebook e Instagram. 

 

PLANO DE MARKETING E VENDAS 

 

Modelo de negócios  

 

O modelo de negócios escolhido foi um e-commerce de vestuário focado na 

moda plussize. 

 

Estratégia 

 

Roupas femininas voltadas para o público Plus Size. As peças vendidas 

propõem uma ideia de que não é porque essas mulheres não correspondem à 

padronização dos manequins “ideais”, que elas não possam se vestir bem. 



Os produtos são produzidos exclusivamente pela marca, passando por 

avaliações criteriosas, como: qualidade do material e corte, o que gera o 

oferecimento apenas de peças feitas em tecidos nobres ou tecnológicos, com 

acabamentos delicados e requintados. Isso faz com que as roupas tenham a 

garantia máxima de qualidade que a loja pode oferecer, o que atribui muito valor à 

elas. Os estilos das peças são tão joviais, elegantes, sofisticados e estilosos quanto 

os de qualquer outra loja de vestuário feminino, o que remete ao posicionamento da 

loja de “estilo e conforto”. 

Por ser uma loja online, além dos produtos, o site oferece também o serviço 

de entrega das encomendas: a cliente paga pelo frete do produto no mesmo 

momento que efetua o pagamento das roupas e estas são enviadas pelo Correio ou 

Sedex para eles. 

Tratando-se dos tipos de bem de consumo, as roupas podem ser 

consideradas bens de especialidade, já que são compras de alto envolvimento, e 

em geral exibem fortes preferências de marca. 

Tendo em vista que a concorrência do mercado está cada vez mais acirrada e 

há cada vez mais igualdade nos produtos, tanto física quanto tecnológica, a 

empresa precisa sempre pensar e buscar diferenciações. Para conseguir que seja 

realizado o que o cliente realmente espera pode-se levar em consideração os 5 

níveis de marketing: 

 

Benefício central: Roupa 

Produto básico: Peças no tamanho plus size. 

Produto esperado: Peças confortáveis 

Produto ampliado: Peças que façam as clientes se sentirem confiantes, bem consigo 

mesmas e com auto-estima. 

Produto potencial: Peças que as pessoas não compram apenas por ser do 

segmento plus, mas porque realmente acham as roupas bonitas e estilosas.  

 

 

 



Distribuição 

Pelo fato do atendimento ser online, atinge consumidores do Brasil inteiro. 

Estes, como já citado anteriormente, procuram por conforto, estilo e roupas que 

acompanham as tendências do mundo da moda, porém, há também, aqueles que 

se sentem constrangidos ao serem vistos comprando peças em lojas voltadas 

para tamanhos plus size. O site, além de ser uma das poucas opções que este 

perfil de consumidor tem para comprar roupas com o estilo que desejam, é 

também uma alternativa para aqueles que não se sentem confortáveis em se 

dirigir à lojas físicas deste estilo. 

As vendas dos produtos serão efetuadas através deste site, de forma que os 

clientes acessam, encontram os produtos expostos através de fotos, com 

descrições (medidas das peças e tipos dos tecidos), como um mostruário online; 

escolhem os produtos para aquisição; se cadastram; pagam através do sistema 

de  pagamento oferecido e recebem estes produtos no local designado pelo 

comprador no ato da compra através do serviço da distribuidora ou correios. 

A distribuição dos produtos será feita através de empresas especializadas, como 

também via correio (SEDEX).  

 

Preço  

A base de estabelecimento do preço pode ser feito de acordo com três 

estratégias preço baseado no custo, no valor e na concorrencia. O usado pela loja 

será o último. Levando e consideração o preço usado pelos concorrentes, usaremos 

a estratégia de penetração, onde ofereceremos um preço um pouco abaixo da 

concorrencia afim de atrair clientes, já que a marca não tem um nome no mercado e 

os clientes podem não querer pagar um preço tão elevado por um produto que 

desconhecem. Após atrair clientes, o preço irá ir aumentando de forma gradativa. 

 

Promoção 

 

A marca e seus produtos serão divulgados através de ações de 

comunicações. Estas serão feitas através do site e das redes sociais. No site, 



haverá propaganda, promoção de vendas (cartão de fidelização), e de acordo com 

as compras será gerado um banco de dados que possibilitará o marketing direto (e-

mail marketing). Já no Facebook e no Instagram, haverá propaganda e relações 

públicas (parceria com blogueiras e influenciadores digitais). 

 

  Plano de ação 

A linguagem escolhida para todos os meios de comunicação será diretamente 

com o público feminino, sempre valorizando o empoderamento, além de estar 

sempre oferecendo não só facilidades e vantagens da loja, como informação de 

moda. 

 

 Redes Sociais e Site 

O primeiro passo seria investir nas redes sociais e no site da marca. 

Desenvolvendo um cronograma de posts, criando uma identidade própria e 

linguagem direta com o público alvo. As redes sociais escolhidas seriam: Facebook 

(de forma mais informativa, falando sobre a loja, as coleções novas, dentre outros 

assuntos a serem comunicados, além de uma nova identidade visual para a página) 

e Instagram (podendo haver ainda mais interação, usando fotos de looks de clientes 

como conteúdo, além de posts institucionais, dicas de moda, “peças desejo” etc.). 

O objetivo central das redes sociais será fortalecer o relacionamento entre a 

marca e seus clientes. 

Uma das razões mais frequentes para as pessoas não comprarem roupas online 

são a falta de segurança em relação ao tamanho, modelagem e medidas, isso é um 

fator importante, principalmente, para o público plus size. 

Assim, usaríamos as redes sociais e o site para comunicar a política de 

devolução caso a roupa não sirva. E também para informar que cada peça é medida 

manualmente, antes de irem para o site e, portanto, suas dimensões bem precisas. 

Nas redes sociais abordaríamos assuntos através de posts “normais” e posts 

patrocinados para gerar mais alcance, já no site, seria usada uma espécie de Pop-

up para a realização de cadastro, mas tendo uma mensagem referente as medidas, 

assim o cliente pode receber ficar sabendo das novidades que possam o interessar. 



Paralelo às redes sociais, queremos dialogar ainda mais diretamente com nosso 

público alvo através das blogueiras plus size. Escolheríamos blogueiras que além de 

possuírem grande alcance, valorizasse muito a moda para todos, independente do 

número do manequim. 

De forma alinhada a divulgação através das relações públicas, iremos propor 

estratégias de promoção de vendas para atrair e reter os clientes fidelizando-os. 

Optaríamos por uma espécie de “cartão de fidelidade virtual”, isto é, cada cliente 

ao se cadastrar receberia seu próprio cartão e um cupom com desconto. Conforme 

fosse comprando peças e completando o cartão, a cliente receberia diversas 

facilidades (novos cupons de descontos, vale “um acessório”). 

Uma vez que o próprio cartão de fidelidade impulsionaria os cadastros no site, 

será possível a criação de uma base de clientes e potenciais. Montando o banco de 

dados e mantendo contato através do email marketing (informações como 

descontos, lançamento de coleções, datas comemorativas, etc) o sentimento de 

fidelidade seria ainda mais impulsionado, tornando a marca ainda mais presente na 

vida dessas mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANO FINANCEIRO 
 

Investimentos pré-operacionais 

 
 

 
 

Projeção de receitas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Investimentos do empreendimento Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Estrutura do site 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Logotipo 500,00 0,00 0,00 0,00

Software logistica 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Arquiteto 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Registro de domínio 200,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 10.700,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de equipamentos e material permanente Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Notebook 6.144,00 0,00 0,00 0,00

Telefone 179,80 0,00 0,00 0,00

Luminárias 120,00 0,00 0,00 0,00

Impressora 900,00 0,00 0,00 0,00

Ar-condicionado 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Estantes (estocagem) 450,00 0,00 0,00 0,00

Cadeiras giratórias 1.290,00

Mesas para escritório 813,00

Materiais para modelagem 200,00

Tecido polieste 1.000,00

Tecido Jeans 1.000,00

Tecido de algodão 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Total 15.096,80 0,00 0,00 0,00

Total 25.796,80 0,00 0,00 0,00

Investimentos do empreendimento

Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

1580 1800 1800

1580 1800 1800

1420 1680 1680

4580 5280 5280

Preço Valor Reajuste anual Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Preço Produto 1 130 5% 205.400,00 245.700,00 257.985,00

Preço Produto 2 65 5% 102.700,00 122.850,00 128.992,50

Preço Produto 3 140 5% 198.800,00 246.960,00 259.308,00

506.900,00 615.510,00 646.285,50

Demanda Total ---->>>

Receita de 

Vendas

Total de Vendas

Projeção de Vendas

Quantidade

Produto1: Blusa 

Produto 2:T-shirt

Produto 3:Saia 



Projeção de custos e despesas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos com produtos Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Tecido 95.000,00 102.000,00 102.000,00

Linhas 5.750,00 6.000,00 6.000,00

Embalagem 12.260,00 13.200,00 13.200,00

Total 113.010,00 121.200,00 121.200,00

Custos com serviços Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Combustível 3.000,00 4.800,00 5.400,00

Total 3.000,00 4.800,00 5.400,00

Total 116.010,00 126.000,00 126.600,00

Projeção de custos



Resultados 

 
 

Base de cálculo para impostos % 

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de produtos 10% 

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de serviços 5% 

Percentual médio de impostos pagos sobre o lucro 8% 

Projeção de resultados 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Receita Bruta Total 506.900,00 615.510,00 646.285,50 

Produto1: Blusa  205.400,00 245.700,00 257.985,00 

Produto 2:T-shirt 102.700,00 122.850,00 128.992,50 

Produto 3:Saia  198.800,00 246.960,00 259.308,00 

(-) Impostos e deduções sobre vendas 50.690,00 61.551,00 64.628,55 

Receita Líquida 456.210,00 553.959,00 581.656,95 

(-) Custos dos produtos e serviços 159.010,00 169.000,00 169.600,00 

Margem de Contribuição 297.200,00 384.959,00 412.056,95 

Margem (%) 59% 63% 64% 

Despesas 277.120,00 276.320,00 276.320,00 

Despesas administrativas e de escritório 64.400,00 63.600,00 63.600,00 

Despesas de marketing e comercialização 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

Despesas com serviços de terceiros 84.000,00 84.000,00 84.000,00 

Outras despesas 0,00 0,00 0,00 

Despesas com Pessoal 122.120,00 122.120,00 122.120,00 

Lucro Bruto 20.080,00 108.639,00 135.736,95 

(-) Impostos s/ Lucro 1.606,40 8.691,12 10.858,96 

Lucro Líquido 18.473,60 99.947,88 124.877,99 

Valor Presente Líquido 117.518,02 

Taxa interna de retorno 80,00% 

Payback 14º mês 

 

Fluxo de caixa 

 

Entradas Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Receitas 506.900,00 615.510,00 646.285,50

Outras fontes (empréstimos, subvenções etc) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 0,00 506.900,00 615.510,00 646.285,50

Saídas Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Deduções 0,00 0,00 0,00

Impostos sobre as vendas de produtos 50.690,00 61.551,00 64.628,55

Impostos sobre as vendas de serviços 0,00 0,00 0,00

Impostos sobre o lucro 5.043,60 8.691,12 10.858,96

Custos totais 159.010,00 169.000,00 169.600,00

Despesas totais 277.120,00 276.320,00 276.320,00

Investimentos 25.796,80 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 25.796,80 491.863,60 515.562,12 521.407,51

Fluxo de caixa líquido -25.796,80 15.036,40 99.947,88 124.877,99

Fluxo de caixa acumulado -25.796,80 -10.760,40 89.187,48 214.065,47

Fluxo de caixa



 

  


