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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 1.1. Oportunidade Identificada 

No Rio de Janeiro há uma ausência de empresas formais no ramo de conserto de 

roupas. A única grande empresa do Rio que trabalha com este segmento é a Conserte, sendo 

que, todas as suas filiais estão localizadas em shoppings.  

Diante disso, identificou-se uma oportunidade de desenvolver uma rede de lojas de 

conserto de roupas, em locais de grande movimento de pessoas, voltado para um público 

mais ocupado, de modo que o cliente aproveite a ida ao trabalho para deixar a roupa para 

consertar. No início serão priorizadas as estações do metrô, tendo como posicionamento 

estratégico a liderança em custo, oferecendo um serviço de qualidade com eficiência. 

1.2. Empreendedores 

Nome Cargo na Empresa Formação 

Danielle Alves Marques Gerente Geral – Administrativo e 

Financeiro 

Formada em Processos 

Gerenciais pela Universidade 

Federal Fluminense 

Marceli Alves Marques Sócia Formada em Administração 

pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. 

 

1.3. Principais Objetivos 

 Desenvolver uma ampla rede de consertos, em pontos de grande fluxo, buscando ter 

uma alta demanda para oferecer um preço mais acessível ao consumidor. 

 Contribuir para o desenvolvimento da autoestima, vaidade e beleza nas pessoas. 

 Recuperar o investimento inicial em um ano e meio. 

1.4. Metas e estratégias 

 Buscar padrões de produtividade e eficiência que nos permitam oferecer liderança 

em custo e agilidade no serviço prestado; considera-se que tal estratégia se dará por 

meio de uma unidade centralizadora, que funcionará da seguinte forma: 

 

- A unidade centralizadora irá gerenciar os pedidos de todas as unidades, com o 

objetivo de agilizar a finalização do serviço, de modo que o cliente deixe o produto 

que precisa de conserto em qualquer uma das filiais quando estiver indo trabalhar e 

consiga retirar quando voltar do trabalho. A ideia é buscar ampliar o volume de 

prestação de serviços para a redução do custo unitário do serviço, evitando 

sobrecarga em quaisquer uma das filiais. 

 



 Assegurar o crescimento e expandir a participação no mercado, através da abertura 

de novas lojas em outras estações do metrô e em terminais rodoviários. 

 

1.5. Missão e Visão 

 

Missão: Prestar serviço de consertos e reparos de roupas, promovendo soluções 

rápidas e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento da autoestima, vaidade e beleza 

nas pessoas.  

 

Visão: Ser reconhecida como uma Rede de Lojas de consertos de roupas, sendo vista 

como referência de profissionalismo e segurança no serviço prestado. 

 

1.6. Gastos iniciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento Inicial 

Descrição Valor Total 

Custo abertura R$ 17.960,00 

Equipamentos R$ 21.960,00 

Móveis e material de trabalho R$ 16.836,00 

Marketing R$ 9.400,00 

Capital de Giro R$ 20.000,00 

TOTAL GERAL  R$ 86.156,00 



2. ANÁLISE DE MERCADO 

2.1. Segmento, setor de atividade, nicho 

 O tipo de negócio escolhido para o empreendimento é o segmento de Conserto de 

roupas, assim entendido pela CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas), 9529-1/99, como atividade de reparação de artigos de tecidos.  

A proposta deste negócio é facilitar a vida das pessoas, oferecendo um serviço de 

excelência, adotando como estratégia a liderança em custo com base na eficiência dos 

processos, com a instalação de uma rede de lojas de consertos nos pontos de grande fluxo de 

pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo, metrôs e terminais rodoviários. 

Os profissionais da área de conserto de roupas são sempre muito procurados, porque 

além dos inevitáveis ajustes, como bainhas, há também a necessidade de apertar ou alargar 

uma peça e até mesmo mudar a característica da roupa. Há clientes que gostam tanto de 

determinadas peças de seu guarda-roupa que não hesitam em consertá-las sempre que 

necessário.  

2.2. Clientes 

 O público-alvo são pessoas que trafegam em locais de grande movimento. No 

primeiro momento, serão priorizadas as estações do metrô. O metrô do Rio é o segundo mais 

movimentado em número de usuários por dia no Brasil, transportando diariamente cerca de 

780 mil passageiros, totalizando cerca de 280 milhões por ano. 

 A princípio serão inauguradas quatro lojas em estações de grande movimento: 

Estação Central, Carioca, Botafogo e Presidente Vargas. 

2.3. Serviço 

 Os serviços oferecidos serão:  

- Ajustes em geral: englobam diversos serviços, como consertar alguma falha na 

costura, apertar uma roupa que ficou larga, colocar botões, aplicar elástico, ajustar punhos 

em camisas, fazer penses em calças, entre outros. 

- Bainhas: trata-se do ajuste mais utilizado nas roupas, é o acabamento final da 

roupa, a demanda mais comum é no ajuste da bainha das calças. 

- Zíper: troca de zíper é outro tipo de reforma com bastante demanda neste segmento. 

- Customização: personalização da peça, adequar ao gosto do cliente. 

- Bordados: utilizado principalmente para personalizar uniformes com a logomarca 

da empresa. 

 

 



2.4. Proposição de valor 

 O principal objetivo é montar uma rede grande de lojas localizadas no Metrô Rio, 

que seja referência no setor de consertos de roupas, tendo como posicionamento estratégico 

a liderança em custo, oferecendo um serviço de qualidade com eficiência. Para isso, haverá 

uma unidade centralizadora, que estará localizada na Estação Carioca, no centro do Rio de 

Janeiro. Esta unidade se comunicará com as outras, com o objetivo de agilizar a finalização 

do serviço, de modo que o cliente deixe o produto que precisa de conserto em qualquer outra 

unidade quando estiver indo trabalhar e consiga retirar quando voltar do trabalho. A ideia é 

buscar ampliar o volume de prestação de serviços para a redução do custo unitário do 

serviço. 

2.5. Potencial do negócio 

 Não há informações disponíveis sobre o mercado do Rio de Janeiro, porém 

considera-se que a cidade de São Paulo seja uma boa referência para o mercado carioca.  

Em São Paulo, a rede Linha e Bainha de consertos e ajustes de roupas aposta no formato 

de microfranquias para crescer. Possui lojas em 13 estados do Brasil, o investimento para 

montar uma franquia é de R$70 mil, e o faturamento médio é de R$ 18 mil por mês. 

A ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção traz alguns dados 

importantes sobre o setor têxtil no Brasil: 

• O Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores produtores mundiais de artigos de 

vestuário e a quinta posição entre os maiores produtores de manufaturas têxteis. 

• O setor reúne mais de 33 mil empresas, das quais mais de 80% são confecções de 

pequeno e médio porte, em todo o território nacional.  

Emprego: 

• O setor emprega 1,7 milhão de brasileiros de forma direta e mais de 4 milhões se 

somarmos os empregos diretos e indiretos.  

• Mais de 70% desses trabalhadores são de mulheres das quais muitas são chefes de 

família.  

• O Setor Têxtil e de Confecção responde pela quarta maior folha de pagamento da 

Indústria de Transformação, com R$ 13,8 bilhões (dados de 2011). 

2.6. Concorrentes 

 No Rio de Janeiro, a única rede de lojas de consertos é a Conserte, e as lojas estão 

localizadas apenas nos Shoppings, o que faz com que os preços cobrados pelo serviço sejam 

maiores devidos ao alto custo de investimento e aluguel. 



 Outro concorrente não se traduz na figura de empresas prestadoras do mesmo 

serviço, mas sim, nas costureiras particulares, que na maioria dos casos, atendem em suas 

próprias residências. 

 É de grande importância que o negócio ofereça um serviço de qualidade e acima de 

tudo, transmita confiança e segurança ao cliente, através da contratação de profissionais 

qualificados. A ideia de uma “rede de consertos” é capaz de inspirar maior confiança aos 

clientes, tal como acontece com redes de academias (Smart Fit), rede de farmácias (Rede 

Boa Saúde) e supermercados (Rede Economia). 

3. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

3.1. Cenários 

 3.1.1. Econômico 

A atual situação econômica do Brasil vem causando muita preocupação a toda 

parcela da população que depende do seu próprio trabalho para garantir seu sustento. Sejam 

empregados ou empresários, estão todos preocupados com os rumos que nossa 

economia vem tomando nos últimos tempos. A situação é tecnicamente de estagnação. 

A crise econômica de 2016 não é mais apenas uma hipótese e consta como fato em toda 

pauta de reunião de empresários do país e também fora dele. 

A economia brasileira deve fechar 2016 com o segundo pior desempenho do mundo, 

segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI). A estimativa é que o Produto Interno 

Bruto (PIB) do país "encolha" 3,5% este ano – resultado melhor apenas que a contração de 6% 

esperada para a Venezuela.  

Para o próximo ano (2017), a expectativa é que o Brasil caia algumas – poucas – 

posições no ranking de perdedores. Com previsão de PIB estagnado (0%), o país deve ter 

resultado melhor que as quedas previstas para Venezuela (-4,5%), Guiné Equatorial (-3%) e 

Samoa (-0,8%). Isso enquanto o PIB global deve ter uma expansão estimada em 3,8%. 

Paulo Figueiredo afirma que “tudo indica que a gente tenha um cenário um pouco 

melhor em 2017. Tudo vai depender do decorrer deste ano”, diz.  Já Pedro Paulo Silveira afirma 

que em 2017 deve haver crescimento positivo da economia brasileira, e não mais retração. “O 

efeito de herdar crescimentos negativos de um ano para outro em 2017 vai ser menor. Não tem 

tanto peso quanto teve em 2016 do PIB do ano anterior, e a gente vai estar crescendo um 

pouquinho mais. Provavelmente o setor privado brasileiro já vai estar olhando para as eleições 

de 2018, e isso pode fazer com que o otimismo aumente, fazendo a economia ter um impulso”, 

acrescenta. “Trabalho com viés de alta, mas não muita coisa, entre 1,5% e 2%. 

 

 

http://www.empreendedoresweb.com.br/crise-economica-de-2016/


3.1.2. Social 

Diante da crise atual, fazer uns ajustes em uma peça de roupa já “batida” é uma 

solução encontrada por diversas pessoas para enfrentar a retração econômica vivenciada 

pelo País. A procura é tamanha que  alguns estabelecimentos do setor têm dificuldades para 

atender uma demanda tão inesperada. 

O porteiro Fabiano Pereira de Souza, 35 anos, é um exemplo de consumidor que quer 

“aliviar” o bolso neste momento. Em frente a uma loja de conserto de peças de roupas, com 

uma jaqueta em mãos, ele queria trocar o zíper, que havia quebrado. “Paguei R$ 190,00 

nesta blusa há alguns anos e ao invés de comprar outra, optei por gastar R$ 15,00 no 

conserto”, defende. 
http://www.jcnet.com.br/Economia/2015/07/consertos-voltam-a-atrair-clientes-na-crise-e-se-tornam-uma-alternativa.html 

 

Contudo, o universo da moda apresenta peculiaridades. Existe a tendência dos 

clientes em trabalhar as suas diferenças individuais fazendo com que busquem a 

customização de suas roupas, independente das condições econômicas. 

 

Com isso, as lojas de consertos têm sido procuradas também para a customização, 

que tem conquistado espaço, principalmente entre o público jovem. Segundo o site 

Wikipédia.org, “a palavra customização é empregada no sentido de personalização, 

adaptação. Desta forma, customizar é adaptar algo de acordo com o gosto ou necessidade de 

alguém. Customização pode ser entendida como sendo adequação ao gosto do cliente.”  

 

3.1.3. Canais de venda e distribuição 

 

 Os canais de venda e distribuição serão localizados nas estações do Metrô Rio, locais 

de grande movimentação de pessoas diariamente. A princípio serão inauguradas quatro 

lojas, em estações de grande movimento, serão elas: Estação Central, Carioca, Botafogo e 

Presidente Vargas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcnet.com.br/Economia/2015/07/consertos-voltam-a-atrair-clientes-na-crise-e-se-tornam-uma-alternativa.html


3.2. Matriz SWOT 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 

- Localização no metrô (grande fluxo de 

pessoas diariamente). 

- Proposto de ser uma grande rede de lojas de 

consertos para o público que utiliza o 

transporte público. 

- Proposta de ser referência de 

profissionalismo, pontualidade e qualidade no 

serviço prestado. 

 

 

- Concorrências das empresas já estabelecidas 

no mercado. 

- Falta de experiência no mercado. 

 

Oportunidades Ameaças 

 

- Desenvolver o lado profissional do segmento. 

- Crescimento pelo fator escassez de tempo dos 

clientes, que buscam praticidade, qualidade e 

preço. 

 

 

- Surgirem novos pontos de venda. 

- Aumento dos preços dos aluguéis. 

 

 

3.3. Missão e Visão 

 

Missão: Prestar serviço de consertos e reparos de roupas, promovendo soluções 

rápidas e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento da autoestima, vaidade e beleza 

nas pessoas, com economia. 

 

Visão: Ser reconhecida como uma Rede de Lojas de consertos de roupas, sendo vista 

como referência de profissionalismo e segurança no serviço prestado. 

 

3.4. Valores 

 

- Excelência no atendimento e relacionamento com os clientes; 

- Qualidade e agilidade na execução do serviço; 

- Transparência e seriedade na política de preços; 

- Ética, profissionalismo e compromisso na oferta do serviço. 

 

3.5. Objetivos Estratégicos 

 

- Buscar padrões de produtividade e eficiência que nos permitam oferecer liderança em 

custo e agilidade no serviço prestado; 

- Recuperar o investimento inicial em 1 ano e meio. 

 

3.6. Metas de longo prazo 

 



Assegurar o crescimento e expandir a participação no mercado, através da abertura 

de novas lojas em outras estações do metrô e em terminais rodoviários. 

4. Marketing e Vendas 

 

4.1. Metas e objetivos de curto prazo 

 

- Abertura de duas unidades no 1º semestre de 2018, nas estações Maracanã e São Cristóvão, 

que são estações que fazem integração com a Super Via (operadora do serviço de trens 

urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro).   

- Abertura de duas unidades no 2º semestre de 2018, nas estações Nova América e Saens 

Peña, que fazem integração com o Ônibus Expresso. 

 

4.2. Metas e objetivos de médio prazo 

 

- Elaborar o plano de expansão da rede no início de 2019, após a consolidação do modelo de 

negócio, com o objetivo de planejar o processo de formação de franquias 

- Estar presente em 23 estações do Metrô Rio até 2023. Para isso será necessário abrir três 

novas unidades a cada ano. A tabela a seguir apresenta o cronograma: 

 

2019 Estações Estácio, Glória e Leblon. 

2020 Estações Irajá, Afonso Pena e Ipanema. 

2021 Estações Flamengo, Cardeal Arcoverde e Largo do Machado. 

2022 Estações Siqueira Campos, Jardim Botânico e Cidade Nova. 

2023 Estações São Francisco Xavier, Triagem e Pavuna. 

 

4.3. Ações – os 4 p’s 

 

4.3.1. Produto 

 

 A estratégia de produto será baseada na rapidez e qualidade. Tanto na qualidade do 

atendimento ao cliente, como do serviço prestado. Para isso será necessário oferecer 

treinamento para a equipe de trabalho com foco na produtividade, fornecendo técnicas e 

rotinas de procedimentos. 



 Como forma de agilizar a finalização do serviço, teremos uma unidade 

centralizadora, na estação da Carioca, que se comunicará com as outras, de modo que haja 

um controle de distribuição do serviço, evitando sobrecarga ou ociosidade em quaisquer 

unidades. 

 

4.3.2. Preço 

 Para determinar o preço cobrado pelos serviços foi feita uma pesquisa dos preços 

cobrados pelas empresas concorrentes. Para tornar atrativo e ganhar o cliente, será cobrado 

um valor 30% menor que a média cobrada pelas outras empresas do ramo. 

 A presença da unidade centralizadora na Estação da Carioca, ampliará o volume de 

prestação de serviços para a redução do custo unitário do serviço. 

 A seguir são apresentados os preços de alguns serviços. Vale destacar que o preço 

pode sofrer variações de acordo com a complexidade das peças. 

 

4.3.3. Praça 

 

 As lojas físicas serão localizadas, a princípio, nas estações do Metrô Rio, locais de 

grande movimentação de pessoas diariamente. Inicialmente serão inauguradas quatro lojas, 

em estações de grande movimento, serão elas: Estação Central, Carioca, Botafogo e 

Presidente Vargas. 

 De acordo com o site Wikipedia, o metrô do Rio de Janeiro: 

“É o segundo metrô mais movimentado em número de usuários por dia no país, 

transportando diariamente cerca de 780 mil passageiros, totalizando cerca de 280 milhões 

por ano. Com 36 estações distribuídas em duas linhas, também é o terceiro mais extenso, 

possuindo uma malha total de 41 km, ficando atrás dos sistemas paulistano (de 78,4 km) 

e brasiliense (de 42,38 km).” 

O objetivo é que até 2023, as lojas estejam presente em pelo menos, 23 estações do 

Metrô Rio.  

 

 

4.3.4. Promoção 

 O objetivo principal da promoção será ampliar o cadastro de clientes, para isso serão 

desenvolvidas campanhas de publicidade e propaganda da seguinte forma: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_metropolitanos_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4_de_Bras%C3%ADlia


Plataformas de Comunicação 

Propaganda Promoções de vendas Marketing Direto 

Anúncios impressos e 

eletrônicos 
Brindes promocionais Cadastro de clientes 

Cartazes e folhetos 
Pacotes e descontos por 

quantidade de serviços 
Site e redes sociais 

Outbus (propaganda em 

ônibus) 
Cartão fidelidade 

Parcerias com lojas de 

roupas 

 

4.4. Cronograma  

Ações Responsáveis 

Período 

2º 

semestre 

de 2016 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Criação e registro da marca Departamento de 

Marketing 
x        

Contratação de funcionários  Dep. Recursos 

Humanos 
x x x x x x x x 

Treinamento de Pessoal Equipe de 

Marketing 
x x x x x x x x 

Confecção dos Uniformes Gerente Geral x        

Elaboração de Banco de 

Dados dos clientes 
Departamento de 

Marketing 
x        

Criação do Site Departamento de 

Marketing 
x        

Inauguração das 4 primeiras 

unidades 

( Central, Carioca, Botafogo 

e Presidente Vargas). 
Gerente Geral  x       

Divulgação (anúncios 

impressos e eletrônicos, 

cartazes e folhetos) 

Departamento de 

Marketing 
x x x x x x x  

Divulgação Outbus Departamento de 

Marketing 
 x x x x x x  

Cadastro dos clientes Colaboradores  x x x x x x  

Abertura das unidades 

Maracanã, São Cristóvão, 

Nova América e Saens Peña 

Gerente Geral   x      

Abertura das unidades 

Estácio, Glória e Leblon 
Gerente Geral    x     

Abertura das unidades Irajá, 

Afonso Pena e Ipanema. 
Gerente Geral     x    

Abertura das unidades 

Flamengo, Cardeal 

Arcoverde e Largo do 

Machado. 

Gerente Geral      x   

Abertura das unidades  
Siqueira Campos, Jardim 

Gerente Geral       x  



 

5. Infraestrutura 

 

5.1. Localização 

As lojas e quiosques serão instalados em locais de grande movimento, como estações 

de metrô e terminais rodoviários. Inicialmente serão inauguradas quatro lojas nas Estações 

do Metrô Rio, serão elas: Estação Central, Carioca, Botafogo e Presidente Vargas. 

Na estação da Carioca, no Centro do Rio, estará localizada uma unidade 

centralizadora, através dela será possível gerenciar os pedidos de todas as unidades, com o 

objetivo de evitar sobrecarga em determinadas filiais. Por exemplo, se a unidade da Carioca 

estiver com muitos serviços, será analisada qual das unidades estará com mais 

disponibilidade de tempo, digamos que a Estação de Botafogo está com menos serviço para 

aquele dia, daí o funcionário de Botafogo, utilizando o metrô, irá até a unidade da Carioca e 

pegará os serviços em excesso para que sejam finalizados. Esse processo busca atender os 

clientes dentro do prazo combinado. 

 

5.2. Tecnologia 

 

As seguintes máquinas serão necessárias no processo de produção: 

- Máquina industrial reta: máquina utilizada para costura em geral. 

- Máquina overloque: além de costurar, ela também faz cortes e acabamentos 

internos de roupas para que dê maior durabilidade à mesma. 

- Máquina convencional doméstica: utilizada para recolocar zípers e casear (colocar 

botões). Trata-se de uma máquina bastante artesanal que também efetua costuras em tecidos 

leves. 

 

 

 

 

 

Botânico e Cidade Nova. 

Abertura das unidades  São 

Francisco Xavier, Triagem e 

Pavuna. 

Gerente Geral        x 



5.3. Pessoal / Equipe 

O quadro abaixo apresenta a projeção do pessoal necessário para o funcionamento do 

negócio, já incluindo os sócios e as pessoas a serem contratadas. 

 

2017 / 2018: 

 

Cargo / Função Qualificações Necessárias 

Gerente Geral / Administrativo e Financeiro Formação em Processos Gerenciais ou 

Administração 

Atendente Ensino Médio completo, experiência em 

atendimento ao público e conhecimentos 

básicos sobre costura. 

Costureira Ser aprovada em teste de costura. 

 

2019 em diante: 

 

Cargo / Função Qualificações Necessárias 

Gerente Geral / Administrativo e Financeiro Formação em Processos Gerenciais ou 

Administração 

Assistente de Marketing Formação em Marketing, experiência na 

área. 

Analista de Recursos Humanos Formação em Gestão de RH, experiência na 

área. 

Atendente Ensino Médio completo, experiência em 

atendimento ao público e conhecimentos 

básicos sobre costura. 

Costureira Ser aprovada em teste de costura. 

 

Cada loja da rede deverá ter 2 funcionários, sendo: uma costureira, que ficará 

responsável pelos consertos e ajustes, e um atendente para realizar o atendimento ao cliente 

e organizar o ambiente de trabalho, de preferência que tenha conhecimento sobre costura, 

caso haja necessidade de realizar eventuais serviços necessários para cobrir a demanda. 

 

O seguinte quadro ilustra as responsabilidades e atividades de cada funcionário: 

 

Costureira Atendente 

- Operar e coordenar a área de produção. 

- Tirar as medidas dos clientes e fazer as 

marcações nas roupas. 

- Definir o preço e prazo dos serviços. 

- Verificar a necessidade de manutenção das 

máquinas. 

- Efetuar e recepcionar as chamadas 

telefônicas. 

- Gerenciar a caixa de entrada e e-mails e 

redes sociais. 

- Administrar o caixa da loja. 

- Realizar os pedidos de matérias-primas. 

- Auxiliar a costureira na produção caso haja 

necessidade. 



5.3.1. Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Gerente Administrativo e Financeiro será responsável não só pelo fluxo de caixa, 

como também por elaborar o Planejamento Estratégico e de investimentos da empresa. 

 O Assistente de Marketing será responsável pelo planejamento das ações 

publicitárias da empresa, desenvolvendo a ideia e providenciando a sua distribuição.  

O Analista de Recursos Humanos ficará responsável por analisar, implantar e realizar 

políticas e procedimentos de recrutamento e pré-seleção por meio de processos seletivos. 

Além disso, deverá propor e implementar programas de treinamento e desenvolvimento 

pessoal, elaborar anúncios de recrutamento para os meios de comunicações, analisar os 

casos de alterações de cargos, promoções, transferências, demissões e outros tipos de 

movimentação de pessoal.  

 

5.4. Processos Operacionais 

 Em relação aos processos, foi elaborado um pequeno esquema utilizando o software 

Bizagi, onde são apresentados os principais processos envolvidos, desde a chegada do 

cliente (círculo verde), até a sua saída (círculo vermelho). 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente Geral  

 Administrativo e Financeiro 

Assistente de Marketing 

Pessoal 

Analista de Recursos Humanos  



 

 

 

 

 

6. Formatação Jurídica 

 

O segmento de CONSERTO DE ROUPAS, assim entendido pela CNAE/IBGE 

(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 9529-1/99 como atividade de reparação 

de artigos de tecidos, optará pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela EPP (Empresas de Pequeno Porte), 

instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. 

A empresa será registrada como sociedade limitada, ou seja, aquela em que duas ou 

mais pessoas se juntam para criar uma sociedade empresária, mediante um contrato social, 

no qual constam seus atos constitutivos, forma de operação, normas da empresa e o capital 

social, sendo este último dividido em cotas, de modo que a responsabilidade pelo pagamento 

das obrigações da empresa é limitada à participação dos sócios.  

 

7. Finanças 

 

 Neste capítulo será feita a análise dos custos e retorno financeiro planejados para o 

investimento. Para abertura, a empresa iniciará com saldo de caixa de R$ 20.000,00 

próprios, como mostra a tabela de investimento inicial abaixo: 

 

Investimento Inicial 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Custo abertura    

Aluguel da loja 4  R$ 2.800,00 R$ 11.200,00 

Contador  1 R$ 800,00 R$ 800,00 

Registro + custo de abertura 4 R$ 1.490,00  R$ 5.960,00 

SUBTOTAL   R$ 17.960,00 

Equipamentos    

Máquina industrial reta 4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 

Máquina industrial overloque 4 R$ 2.690,00 R$ 10.760,00 

Máquina convencional 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00 

SUBTOTAL   R$ 21.960,00 

Móveis e material de trabalho    

Balcão para recepção 4 R$ 949,00 R$ 3.796,00 

Computador 4 R$ 1.200,00 R$ 4.800,00  

Cadeira para costureira 8 R$ 90,00 R$ 720,00 

Mesa para cortar tecidos 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00 

Provador 4 R$ 80,00 R$ 320,00 

Aviamentos (linhas, agulhas, fitas 

métricas, zípers, tesouras...) 

4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 

SUBTOTAL   R$ 16.836,00 

Marketing    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_empres%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cota
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3cio


Publicidade e propaganda 

(folhetos e cartazes) 

1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

Criação e hospedagem do site 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Links patrocinados no Facebook 1 R$ 400,00 R$ 400,00 

SUBTOTAL   R$ 9.400,00 

Capital de Giro   R$ 20.000,00 

TOTAL GERAL    R$ 86.156,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas Administrativas 

Despesas Administrativas por mês Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

            

Aluguel  R$ 2.800,00   R$ 2.912,00   R$ 3.028,48   R$ 3.149,62   R$ 3.275,60  

Luz  R$ 400,00   R$ 416,00   R$ 432,64   R$ 449,95   R$ 467,94  

Telefone/Internet  R$  24,80   R$  129,79   R$ 134,98   R$ 140,38   R$ 146,00  

Total:  R$  3.324,80   R$  3.457,79   R$ 3.596,10   R$ 3.739,95   R$3.889,55  

            

Outras despesas         

Materiais de Limpeza  R$ 100,00   R$ 104,00   R$ 108,16   R$ 112,49   R$ 116,99  

Materiais de Escritório  R$  30,00   R$ 31,20   R$ 32,45   R$ 33,75   R$ 35,10  

Manutenção das máquinas  R$ 50,00   R$ 52,00   R$ 54,08   R$ 56,24   R$ 58,49  

Aviamentos  R$ 100,00   R$ 104,00   R$ 108,16   R$ 112,49   R$ 116,99  

Máquinas de cartão de crédito  R$ 60,00   R$ 62,40   R$ 64,90   R$ 67,49   R$  70,19  

Tarifa bancária  R$ 36,00   R$ 37,44   R$ 38,94   R$ 40,50   R$ 42,11  



 

 

Despesas com Pessoal: 

 

 

 

 

 

Ano 1: Custo mensal com funcionários: R$ 14.780,99 

 Custo anual: R$ 192.152,84 

 

 

 

 

 

 

Ano 2: Custo mensal com funcionários: R$ 29.561,98 

 Custo anual: R$ 384.305,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 3: Custo mensal com funcionários: R$ 47.427,63 

 Custo anual: R$ 616.559,23 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 4: Custo mensal com funcionários: R$ 58.513,37 

 Custo anual: R$ 760.673,86 

 

 

 

 

Total:  R$ 376,00   R$ 391,04   R$ 406,68   R$ 422,95   R$ 439,87  

çççç 

Total de despesas mensais por loja:  R$  3.700,80   R$  3.848,83   R$   4.002,79   R$   4.162,90   R$   4.329,41  

Total de despesas mensais da rede:  R$ 14.803,20   R$ 30.790,66   R$ 44.030,64   R$ 58.280,55   R$ 73.600,01  



 

 

 

 

Ano 5: Custo mensal com funcionários: R$ 69.599,12 

 Custo anual: R$ 904.788,50 
 

Previsão de vendas 

 

Ano 1 

Bainha calça jeans 2890  R$ 52.020,00  

Bainha de vestido 1470  R$ 44.100,00  

Apertar calça 872  R$ 15.696,00  

Zíper 872  R$ 19.184,00  

Total por quiosque 6104  R$ 131.000,00  

Total de vendas na rede 24416 R$ 524.000,00  

 

Ano 2 

Bainha calça jeans 2890  R$ 52.020,00  

Bainha de vestido 1470  R$ 44.100,00  

Apertar calça 872  R$ 15.696,00  

Zíper 872  R$ 19.184,00  

Total por quiosque 6104  R$ 131.000,00  

Total de vendas na rede 48832  R$ 1.048.000,00  

 

Ano 3 

Bainha calça jeans 2890  R$ 52.020,00  

Bainha de vestido 1470  R$ 44.100,00  

Apertar calça 872  R$ 15.696,00  

Zíper 872  R$ 19.184,00  

Total por quiosque 6104  R$ 131.000,00  

Total de vendas na rede 67144  R$ 1.441.000,00  

Ano 4 

Bainha calça jeans 2890  R$ 52.020,00  

Bainha de vestido 1470  R$ 44.100,00  

Apertar calça 872  R$ 15.696,00  

Zíper 872  R$ 19.184,00  

Total por quiosque 6104  R$ 131.000,00  

Total de vendas na rede 85456  R$ 1.834.000,00  

 

Ano 5 

Bainha calça jeans 2890  R$ 52.020,00  

Bainha de vestido 1470  R$ 44.100,00  

Apertar calça 872  R$ 15.696,00  



Zíper 872  R$ 19.184,00  

Total por quiosque 6104  R$ 131.000,00  

Total de vendas na rede 103768  R$ 2.227.000,00  

 

 

Orçamento Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


