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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

  

A Invictum é uma empresa de comércio de vestuário e acessórios, focada 

nos gênero  streetwear, que nasceu em uma conversa no campus do 

valonguinho, entre os alunos Igor Macedo e Vitor Boelter da graduação em 

Processos Gerenciais. Ambos tinham interesse em lançarem-se no mercado 

para aprender o que estavam estudando também na prática, sendo assim a 

1a empresa de alunos a ser formalizada do PPGE. 

  

O interesse logo de cara pela moda streetwear se deu pelo fato de ambos 

serem skatistas e estarem atualizados nas tendências de estilo do gênero, 

juntando-se também o fato de que o pai de um dos sócios tinha alguns 

contatos no meio da moda. A partir daí, começamos a buscar um design 

diferenciado para as roupas e fizemos algumas camisas para vender 

inicialmente para amigos, no boca-a-boca, e logo começaram a surgir 

encomendas para todo o Brasil por meio das redes sociais. 

 

Movidos pelas novas experiências e pela boa repercussão que a marca teve, 

decidimos então nos formalizarmos e encarar o projeto de uma maneira mais 

profissional, o que levou a formalização e regularização perante ao governo, 

a criação do e-commerce e parcerias com pontos de venda on-line e físicos. 

  

Os produtos se mantêm em constante evolução devido ao interesse dos 

envolvidos em sempre manter um belo design e uma qualidade de material 

diferenciada nas peças, para que seja vista como uma marca que transmita o 

streetwear de uma maneira mais ligada à moda e não somente ao skate. 

  

O investimento inicial é baixo e fica em torno de R$8400,00. A projeção do 

fluxo de caixa líquido para o primeiro ano fica em torno de R$18,000 e tem 

como projeção mínima 50% de crescimento ao ano nos próximos 3 anos.  
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA  

2.1 Perfil dos empreendedores 

Sócio 1 

 

Nome: Igor Macedo de Oliveira 

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 287, apt 703. 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Telefones: (21) 99715-9790 / (21) 2576-4883 

E-mail: igormac3@gmail.com 

 

Perfil 

 

Atualmente cursa o último período da graduação em Processos Gerenciais 

com ênfase em Empreendedorismo e trabalha como diretor criativo, 

responsabilizando-se pela parte de criação dos produtos e das campanhas, 

além de dividir as funções operacionais e de vendas. Já trabalhou como 

consultor de marketing em relações públicas na pacto consultoria, realizando 

um projeto de branding para uma startup de energias renováveis. Além disso 

já trabalhou em diversos eventos e ações de marketing para grandes marcas. 

 

 

Sócio 2 

 

Nome: Vitor Boelter Ferreira Miguel 

Endereço: Rua Professor Valadares, 116, casa 203 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Telefones: (21) 98853-2881 

E-mail: vitorboelter@gmail.com 
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Perfil 

 

Também cursa a graduação em Processos Gerenciais com ênfase em 

Empreendedorismo, e trabalha como diretor administrativo na Invictum, 

responsabilizando-se pela parte administrativa-financeira da empresa, além 

de dividir as funções operacionais e de vendas. Já trabalhou na área de 

marketing presencial da AIESEC na UFF e também foi responsável por dar 

suporte na área de vendas de intercâmbio. 

 

 

2.2 Descrição legal e participação dos sócios 

A Invictum se enquadra atualmente como MEI, e as participações dos sócios 

tem divisão igual, porém não contratual entre as partes. Foi dedicido por meio 

de um acordo que será 50% para Igor e 50% para Vitor, mesmo 

considerando o fato que registro de MEI estar no nome de Igor, pois ainda 

está dentro do limite de faturamento. Além disso, como a loja é um e-

commerce e o escritório é em casa, o endereço comercial é o mesmo da 

residência de Igor. 

 

 

Logotipo e fonte características:   
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Dados cadastrais da Empresa: 

 

Razão Social 

IGOR MACEDO DE OLIVEIRA 05874100784  

Nome do Empresário  

IGOR MACEDO DE OLIVEIRA  

Nome Fantasia  

INVICTUM 

CEP / Logradouro / Número  

20560031 / RUA BARAO DE SAO FRANCISCO  / 287  

Complemento / Bairro  

APT 703 / ANDARAI  

Município / UF  

RIO DE JANEIRO / RJ  

Ponto de Referência  

Shopping Boulevard Rio  

Telefones: (21) 99715-9790 - Igor / (21) 98853-2881 – Vitor 

Site: 

 www.invictumbrand.com.br 

E-mail: 

invictum13@gmail.com 

CNPJ:  

21.809.224/000119  

 

2.3 Principais produtos e serviços 

Atualmente a Invictum trabalha com peças de roupas, sendo elas T-shirts, 

Regatas e Bonés, porém a nova coleção contará com uma nova gama de 

peças incluindo também casacos, bermudas e boardshorts. 

  

http://www.invictumbrand.com.br/
mailto:invictum13@gmail.com
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2.4 Organização e governança 

O modelo de negócio é simples, como são apenas dois colaboradores na 

empresa, as tarefas são divididas de forma simples para não sobrecarregar 

ambos. Igor faz o papel  

de diretor criativo e se responsabiliza pela criação dos produtos e das 

campanhas, além de dividir as funções operacionais e de vendas. Vitor faz a 

parte administrativa-financeira além de dividir também as funções 

operacionais e de vendas. 
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2.5 Cadeia de valor 

A cadeia de valor da Invictum representa o conjunto de atividades 

desempenhadas pela organização desde as relações com os fornecedores e 

ciclos de produção e de venda até à fase da distribuição final.  

 

As atividades primárias basicamente incluem como é gerenciada a entrada 

de matéria-prima, passando pelo modo como ela é desenvolvida e 

transformada em um produto da empresa. Logo após é definida qual a 

melhor estratégia para atingir o público e a melhor forma de entregar ao 

cliente final. Por último é o serviço de pós venda e acompanhamento. 

 

Nas atividades de apoio, a infraestrutura é a residência de Igor que é utilizada 

como escritório/estoque e também a infraestrutura virtual, que inclui todos os 

nossos meios de contato com os clientes e fornecedores. A gestão dos 

recursos é baseada nas condições financeiras e no que estrutura da empresa 

atende, pensando sempre na melhor forma de desenvolver produtos e 

campanhas de modo a não sobrecarregar os custos da empresa nas 

compras de matéria-prima. 

 

Atividades de apoio 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades primárias 

 

  

Gestão dos recursos 

Desenvolvimento de produtos / campanhas 

Infraestrutura 

Aquisições / Compras de matéria prima  
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Entrada 

M
A

R
G

E
M

 

Operações 
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Vendas 

Logística 

de saída 

Serviços 

pós venda 
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2.6 Principais processos de trabalho 

O fluxo de trabalho é definido em processos: 

Inicialmente é feita uma pesquisa de mercado, enxergando as tendências do 

gênero e são tomadas decisões para definir quais produtos irão seguir para 

produção. Logo após são selecionados os fornecedores compatíveis para 

produzir cada tipo de produto e é feito o pedido. Após a produção, é avaliada 

a qualidade de cada peça minuciosamente para identificar possíveis defeitos 

ou modificações, e caso sejam aprovadas, são anunciadas para venda. Por 

último, o processo de entrega é definido de acordo com a localidade. 

 

 

 

 

 

2.7 Modelo de gestão 

 

A Gestão do Conhecimento é o modelo de gestão aplicado pela Invictum.  

O sistema de gerenciamento tem o objetivo de organizar e sistematizar, em 

todos os pontos de contato, a capacidade da empresa de captar, gerar, criar, 

analisar, traduzir, transformar, modelar, armazenar, disseminar , implantar e 

gerenciar a informação, tanto interna como externa, de modo que essa 

informação seja transformada em conhecimento e distribuída tornando-se 

acessível aos interessados da empresa..  

 

 

  

Pesquisa de 
mercado

Selecionar 
Fornecedores

Pedido das 
peças

Avaliação da 
qualidade

Venda dos 
produtos

Entrega
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

Nicho de moda streetwear 

 

A moda streetwear começou há pouco mais de 20 anos, lançada por adeptos 

do skate. Sua característica básica vai na direção contrária do visual 

arrumadinho, certinho. As roupas são largas, descombinadas e 

descomplicadas. Por isso, o segmento está, atualmente, associada ao estilo 

do jovem urbano e é sinônimo de frescor e juventude. Segundo especialistas, 

o mercado de streetwear no Brasil é um dos maiores do mundo. 

 

O skate tem um entorno cultural que impacta o comportamento das pessoas. 

O seu universo inclui música, arte, moda, design, entretenimento, conteúdo e 

arquitetura, contexto que está cheio de signos e significados partilhados 

pelos adeptos. Assim, em virtude de todo esse universo simbólico cultural, é 

um dos esportes que mais forma opinião no País e acaba influenciando 

inúmeras pessoas que nem sequer andam de skate. Reflexo disso, a moda 

streetwear tem apenas uma pequena parcela de seu público que realmente 

anda de skate. 

 

3.1 Panorama e dimensionamento do mercado 

 

Segundo o estudo realizado pelo DataFolha, encomendado pela 

Confederação Brasileira de Skate (CBSk), apesar de não ser o esporte mais 

praticado no Brasil (o futebol é praticado por 30 milhões de brasileiros), em 

2010 existiam 3.860.000 skatistas no País. O levantamento também mostra 

que o esporte se mostra altamente democrático, uma vez que é praticado por 

todas as classes sociais. Entre as classes A e B, o total de praticantes era de 

42%, sendo 8% referente à primeira e 34%, à segunda. A classe C reunia 

33% dos skatistas e as classes D e E somavam 25% do total. 

A renda média mensal da família do skatista é 50% maior do que a média 

brasileira. Esse dado, além de mostrar o potencial desse mercado no Brasil, 
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serve para quebrar inúmeros paradigmas e suposições frente à figura dos 

skatistas e do esporte. No que tange à idade, trata-se de um público 

extremamente jovem, em sua maioria, em um período da vida em que os 

amigos e o meio influenciam diretamente no comportamento e na escolha por 

consumo, incluindo moda. A grande maioria tem entre 16 e 21 anos. 

As meninas já representavam 10% do total de skatistas, o equivalente a 

aproximadamente 380 mil garotas. E este número é cada vez maior, exemplo 

disso é o espaço e a atenção que as lojas especializadas têm destinado ao 

público feminino. 

 

Fonte: Sebrae Mercados 

 

3.2 Barreiras à entrada de novos competidores 

 

 Abaixo estão listadas algumas barreiras e desafios que poderão 

atrapalhar quem deseja se inserir no mercado de streetwear: 

 

 Não estar atento às atualizações do segmento e às tendências de 

moda, bem como tecidos, utilizados, estamparia, técnicas de 

customização, serviços oferecidos e modelos de negócios 

diferenciados 

 

 Necessidade de buscar contatos específicos para estratégias de 

promoção em veículos de comunicação segmentados, como por 

exemplo: revistas, sites especializados, competições, shows, feiras, 

etc. 

 

 Necessidade de produtos criativos e inovadores, pois o nicho 

escolhido é extremamente criativo 

 



 14 

 Necessidade de estar inserido e/ou ter bastante conhecimento sobre o 

universo cultural que envolve o skate, que inclui música, arte, moda, 

design, entretenimento, conteúdo e arquitetura. 

3.3 Descrição do público-alvo  

 

A moda Streetwear é direcionada a um público jovem, sendo homens e 

mulheres que andam de skate ou se identificam com a cultura e o estilo que 

está relacionado à ele. Questão de atitude, a streetwear vai na direção 

contrária do visual arrumadinho, certinho. As roupas podem ser largas, 

descombinadas e descomplicadas. 

 

 

3.4 Estratégias de segmentação do mercado 

 

O maior desafio deste segmento é a inovação e criatividade em produtos e 

serviços, uma vez que o público é conectado às tendências de moda e está 

sempre buscando novidades. Neste sentido, grandes marcas fazem parceria 

com designers, ilustradores, tatuadores e artistas para cocriar novos modelos 

com o objetivo de lançar tendências. Também fazem parcerias com bandas, 

DJ’s e atletas para se lançar no mercado. E estão fazendo muito sucesso. 

 

 

 

3.5 Análise da concorrência 

 

Atualmente nossos principais concorrentes oferecem produtos de vestuário 

com qualidade semelhante, porém com uma variabilidade maior e um modelo 

de negócio maior. Destaco como concorrente a High Company, que tem feito 

um bom trabalho na tentativa de trazer um pouco dos ares do streetwear 
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“fresh”, que se caracteriza como simples e arrojado, bastante popular em 

cidades como New York e Londres.  

 

 

Pontos fortes: 

 

Já estão no mercado a mais tempo e vendem em várias lojas de influência, 

inclusive fora do país. Também tem um E-commerce bem estruturado e 

recursos para lançar vários drops de coleção por ano. 

 

Pontos fracos: 

 

Falta um pouco de originalidade, copia demais marcas gringas e aposta em 

roupas extremamente simples e minimalistas, algumas apenas com sua logo. 

Não possui muita força no meio da moda e vem crescendo mais no meio do 

skate. 

 

3.6 Posição frente a concorrência 

 

A Invictum diante desse cenário de oportunidade, fortalecerá seu e-

commerce e suas estratégias de promoção em veículos de comunicação 

segmentados para o nicho. As coleções no momento serão mais inclinadas 

para giro rápido e diminuição de custos e consequentemente obter um preço 

competitivo.  

 

Trazendo consigo uma proposta de valor forte, não só confeccionando 

produtos de alta qualidade e originalidade, mas também transmitindo 

identidade em vários campos nos quais o lifestyle urbano e tropical da marca 

se aplicam. Usando referências do universo do skate e do surf, que inclui 

audiovisual, música, moda, design, arte e entretenimento; a invictum vem 

buscando não só ser uma escolha do consumidor e sim uma formadora de 

opnião junto com ele, vivenciando e compartilhando experiências. 
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3.7 Descrição dos possíveis fornecedores 

 

Existem diversos tipos de fornecedores para se trabalhar no segmento, entre 

eles estão confecções de malhas, confecções de tecidos, gráficas, 

lavanderias, estamparias, fornecedores de matérias prima como: malhas, 

tecidos, etiquetas, botões, patchs, etc.  

 

Atualmente trabalhamos com todos os tipos de fornecedores citados acima e 

estamos ampliando nossa rede de contatos para poder continuar buscando 

sempre o melhor custo x benefício para a empresa. 

 

 

 

4. PLANO ESTRATÉGICO 

 

4.1 Missão 

A missão que inspira a Invictum é :  

 

Transmitir a estética e o lifestyle do skate e do surf para o universo da moda. 

 

 

4.2 Visão 

A visão que guia a Invictum é:  

 

Buscar a liderança do gênero streetwear no Rio de Janeiro 
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4.3 Valores 

 

 Os detalhes e o valor devem ser percebidos em todas as manifestações. 

 Cultivar a criatividade, iniciativa e inovação em qualquer ação 

 Toda e qualquer ação visa agregar valor à marca. 

 Respeito e comprometimento com os envolvidos 

 Inspirar as pessoas a serem o que almejam em suas vidas 

 Impactar positivamente com o Lifestyle da marca todos os envolvidos. 

 Estimular o crescimento profissional e pessoal, trabalhando em equipe, com 

humor e alegria, sempre valorizando as pessoas 

 Somos apaixonados por design, e tudo que fizermos tem que ser pensado 

para atrair visualmente  

 

 

 

4.4 Análise SWOT 

 

A swot da invictum foi produzida em uma imersão entre os sócios buscando 

traçar um plano de alavancagem para ser implementado na empresa. 

 

Forças: 

• E-COMMERCE BEM ESTRUTURADO 

• PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE 

• FORTE IDENTIDADE DE MARCA 

• REDES SOCIAIS 

 

Fraquezas: 

• FALTA DE LOJAS FÍSICAS 

• NECESSIDADE DE MAIS PARCERIAS 

• POUCOS RECURSOS 

• POUCO ESTOQUE 

 

Oportunidades 
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• MERCADO ON-LINE EM CRESCIMENTO 

• POUCAS MARCAS DE STREETWEAR OPTANDO POR 

DIFERENCIAÇÃO 

• PRESENÇA NO CENÁRIO DO SKATE 

• PRESENÇA NO CENÁRIO ARTÍSTICO 

 

Ameaças 

 ECONOMIA EM BAIXA 

 DIFICULDADE DE ENCONTRAR PEÇAS 

 DIFICULDADE DE INTERAGIR COM O PÚBLICO DEVIDO A 

POUCOS RECURSOS 

 FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

 

 

 

4.5 Objetivos  

 

A Invictum tem como objetivos gerais:  

 

• Perpetuação e crescimento consequentes dos resultados financeiros; 

• Satisfazer e fidelizar os clientes;  

• Competência na gestão dos processos;  

• Capacitar e motivar constantemente os envolvidos;  

• Desenvolver um forte marketing estratégico on-line 

 

 

4.6 Ações estratégicas 

 

 Buscar sempre informações e estarmos atentos às atualizações do 

segmento e às tendências de moda, bem como tecidos utilizados, 
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estamparia, técnicas de customização, serviços oferecidos e modelos 

de negócios diferenciados 

 

 Criar estratégias de promoção em veículos de comunicação 

segmentados. Revistas e sites especializados, competições, shows, 

festas, feiras, entre outros, são algumas possibilidades;  

 

 Investir em negócios on-line e utilize as redes sociais para promover 

ações promocionais uma vez que trata-se de um público jovem que 

está conectado à internet, sempre em busca de novidades e que 

valoriza serviços rápidos;  

 Utilizar e-mail marketing e links patrocinados no Google, interagindo 

com a loja virtual;  

 Buscar oferecer produtos criativos e inovadores, pois este nicho é 

extremamente criativo;  

 Focar em resultados estruturando os processos de gestão, vendas e 

finanças;  

 Procurar aliar o negócio às práticas sustentáveis; 

 Procurar trabalhar com fornecedores que adotem boas práticas de 

sustentabilidade na fabricação do produto e cumpram as leis; 

 

4.7 Indicadores 

 

Os indicadores estão diretamente ligados às ações estratégicas e poderão ser 

medidos de acordo com o desempenho e resultado obtido nas ações. 

 

• Colocar a marca em pelo menos 5 lojas multimarcas até o fim do ano 

• Atingir 10 mil curtidas na página do Facebook 

• 30 mil curtidas na perfil do instagram  

• Faturar acima de 5 dígitos no ano de 2017 

• Lançar nova coleção no fim do ano  
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4.8 Plano de ação e acompanhamento da execução 

 

O plano de ação do ano de 2017 é o projeto de expansão de negócios da 

marca, que é chamado de Plano de Alavancagem da Invictum. 

 

4.8.1 Plano de Alavancagem da Invictum: 

 

Descrição: 

Alavancar a marca nas redes sociais e eventos com o público-alvo e colocá-

la em âmbito nacional, por meio de lojas multimarcas em diversos Estados, 

trazendo maior visibilidade e expansão para o negócio.  

 

Justificativa: 

Percebemos o crescimento do segmento Streewear no Brasil, e carência de 

marcas premium nesse setor. Diante desse cenário, a Invictum busca aliar a 

essência de uma marca independente ao design de uma marca premium, 

atendendo aos requisitos de um mercado cada vez mais exigente. Dessa 

forma, torna-se assim justificável a alavancagem da marca.  

 

Estrutura do projeto: 

 

Planejamento: 

Começamos inicialmente realizando uma reunião de Kick OFF(passo inicial), 

e nela realizamos o TAP – Termo de abertura do projeto e o plano de 

alavancagem. 

 

Marketing: 

 

Na área de marketing do projeto, optamos por produzir bastante conteúdo 

fotográfico e audiovisual, para poder disseminar nas redes sociais e 
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impulsionar financeiramente algumas imagens que conseguem transmitir o 

lifestyle da marca e atrair o público-alvo consumidor. Além disso, deve-se 

tomar cuidado para que essa forma de atrair o público não pareça forçada ou 

uma tentativa de forçar vendas, e sim de interessar o potencial cliente se 

interessar pela marca e acessar nosso e-commerce, a partir daí sim consumir 

nossos produtos. 

O marketing de guerrilha da marca são ações com adesivos, banners, 

cartões e material gráfico em geral para veiculação, que devem conter nossa 

identidade visual forte e fazer o público identificar rapidamente a Invictum.  

 

Nosso site também deve estar bem estruturado, dinâmico e de fácil acesso 

para o público. 

 

 As coleções são o que chamamos de moeda de troca pelo lifestyle que 

compartilhamos com nossos clientes, tentamos identificar as preferencias do 

nosso público e estar antenados nas evoluções da moda e do design para 

aliar esses elementos à identidade da marca. 

 

 

As Parcerias Estratégicas incluem fotógrafos e atletas para produção de 

conteúdo; Produtores de eventos para divulgação da marca; Músicos para 

usarem as peças em clipes e/ou tocarem nos eventos da marca; Artistas que 

desenham alguma arte para a marca; Lojas de Surfwear / Streetwear, 

Barbearias modernas e Lojas Multimarcas para serem revendedores; E-

commerces de grande porte para fazer revenda com comissão; Pessoas com 

engajamento no instagram para postarem fotos com a marca;  

e também PPGE / UFF podendo ser um meio de veiculação importante do 

projeto para dentro da universidade 

 

Financeira: 

 

A parte financeira do projeto inclui a projeção financeira do projeto, buscar 

atualizar planilhas diariamente e definir uma boa estruturação para os custos 

a serem geridos. 
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Gerenciamento: 

  

A gestão do projeto deverá ser feita por meio de reuniões semanais com foco 

específico, e também serão usados os registros que devem ser documentados 

diariamente para obtermos uma medicão mais precisa dos resultados e acompanhar 

se alguma parte do projeto precisará ou não de uma revisão. 

 

4.9 Modelo de negócios 

 

O Modelo de Negócio (também conhecido como Business Model) é uma 

ferramenta de estruturação de negócios proposta Alexander Osterwalder em 

2008, como resultado da sua tese de doutorado. A ferramenta tem como 

intuito descrever tudo que é relevante para um negócio em 9 áreas dentro de 

um quadro (Canvas), conforme a lista abaixo:  

  

Ref. http://blog.luz.vc/o-que-e/modelo-de-negocio/#sthash.jutn2i9f.dpuf 

 

 

Proposição de valor:  

 

 Fazer estilo para o jovem urbano 

 Transmitir a atitude street em forma de design 

 Representar não só um jeito de se vestir, mas também uma forma de 

encarar a vida 

 Evolução de uma marca de skate/surf para o universo fashion 

 Ser identidade e formar opnião nos campos culturais que envolvem o 

streetwear 
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Segmentos de clientes:  

 

 Jovens urbanos 

 Homens e mulheres que se identificam com a cultura e o estilo 

relacionados ao skate. 

 Classes A e B 

 Idades entre 15 a 35 anos 

 

Atividades chave:  

 

 Comércio de vestuário e acessórios 

 Criação e design de vestuário e acessórios 

 Criação de conteúdo e lifestyle 

 Campanhas motivacionais 

 Relacionamento com parceiros 

 Entregas para todo o brasil pelos correios 

 

Parcerias Estratégicas 

 

 Fornecedores de tecidos e malhas 

 Confecções 

 Skatistas 

 Surfistas 

 Fotógrafos 

 Artistas visuais 

 Músicos 

 Agências de modelo 

 Produtores de eventos 

 Lojas multimarcas e skateshops 

 UFF / PPGE 

 Mídias de moda, skate e surf. 

 Pessoas influentes em redes sociais 
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Fontes de receita: 

 

 Vendas no nosso e-commerce 

 Vendas em outras plataformas de e-commerce (Kanui, Dafiti, etc.) 

 Vendas em atacado e/ou consignado via lojas multimarcas 

 Vendas via revendedores autorizados 

 Vendas via atletas com comissão 

 

Estrutura de custos:  

 

 Matéria-prima 

 Impostos 

 Publicidade 

 Logística 

 Confecção 

 

Recursos principais:  

 

 E-commerce 

 Estoque 

 Produtos de alta qualidade 

 Entrega rápida 

 Redes Sociais 

 

Canais de comunicação e distribuição: 

 

 Site/ E-commerce 

 Atletas 

 Outras plataformas de e-commerce 

 Redes Sociais 

 Revendedores 

 Correios 
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Relacionamento com o cliente: 

 

 SAC 

 Buscar manter contato com os clientes potenciais e fidelizá-los 

 Redes sociais 

 Fale conosco 

 Mail marketing 

 Links patrocinados interagindo com o site 

 Dicas de estilo em blogs 
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5. MARKETING E VENDAS 

5.1 Descrição detalhada do produto/serviço 

A Invictum tem como intuito oferecer produtos de vestuário e acessórios de 

alta qualidade e conforto. O design das peças é feito por um dos sócios e 

aprovado por ambas as partes até seguir para a produção. A empresa 

oferece atualmente modelos de t-shirts, regatas, bonés. Porém, o mix de 

produtos não irá parar por aí, já que estão sendo fabricados modelos de 

calças, bermudas e camisaria também. Os produtos são vendidos através do 

e-commerce em nosso site (www.invictumbrand.com.br) e em e-commerces 

famosos como Dafiti e Kanui, além de pontos de venda fixos em lojas 

multimarcas e/ou parceiros estratégicos. 

 

5.2 Descrição da inovação trazida pela empresa 

A Invictum vem com uma proposta de inovação em posicionamento de 

marca. Atualmente existe carência de marcas no estado do Rio de Janeiro 

que progridem do universo skate/surf para o universo fashion, oferecendo 

produtos de qualidade a um preço acessível e justo, conquistando assim 

muitos consumidores que antes só tinham um olhar para fora do país. 

 

  

http://www.invictumbrand.com.br/
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5.3 Propriedade intelectual e/ou formas de evitar imitações 

 

No Brasil, não há consenso acerca de quais seriam os institutos da 

propriedade intelectual capazes de tutelar o design de moda, e por mais que 

existam alguns procedimentos, os produtos da invictum não serão 

patenteados visto que peças de roupa podem ser parecidas em diversos 

fatores e são comercializadas para rápida saída de estoque, o que geraria 

um impasse para lidar com longos processos para registrar patentes. Por 

outro lado, a marca Invictum é registrada e sua logotipo é patenteada frente 

ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

5.4 Evolução prevista do produto – pesquisa e desenvolvimento  

A Invictum está comprometida em buscar informações e estar atenta às 

atualizações do segmento e às tendências de moda, bem como tecidos 

utilizados, estamparia, técnicas de customização, serviços oferecidos e 

modelos de negócios diferenciados. Dessa forma, segue na busca constante 

pela melhora na qualidade dos produtos em que oferece, e também nos 

serviços oferecidos. 
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5.5 Comparação com produtos substitutos e/ou concorrentes 

 

A Invictum analisou 2 empresas concorrentes que podem ser consideradas 

diretas por ter uma gama de produtos similares e também são direcionados a 

um público parecido. Uma delas é a  High company, de porto alegre e a outra 

é a Rexpeita. 

 

A Invictum optou pela estratégia de ter uma menor variedade de produtos 

para poder fazer projeções mais detalhadas em suas peças e obter maior 

visibilidade no universo da moda. Já as concorrentes tem uma variedade 

maior, porém tendo vários produtos com pouco diferencial de um para o 

outro, com uma projeção maior para mercado dos praticantes de skate do 

que para os antenados nas tendências da moda. 

 

  

Empresa Qualidade 

dos 

produtos 

Preço Direção 

de 

público 

Atendimento Projeção ao 

universo da 

moda 

Variedade 

de produtos 

Invictum Muito boa   Acessível Jovens 

nas 

classes 

A,B  

Bom Boa Pouca 

variedade 

High 

Company 

Muito boa  Acessível Jovens 

nas 

classes 

A,B  

Médio Média Média 

variedade 

Rexpeita  Boa  Acessível Jovens 

nas 

classes 

B e C 

Muito bom Baixa Bastante 

variedade 
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5.6 Detalhamento da estratégia de entrada no mercado 

A Invictum vai buscar estar atenta às atualizações do segmento e às 

tendências de moda, já que o maior desafio deste segmento é a inovação e 

criatividade em produtos 

e serviços, uma vez que o público é conectado às tendências de moda e está 

sempre buscando novidades. Além disso, fará ações promocionais como o 

’Stickers Attack‘ (ação de espalhar adesivos com a identidade visual da 

marca em diversos pontos da cidade em que o público-alvo está presente), 

videos do time de skate e de surf, presença forte redes sociais, feiras de 

moda e eventos do segmento. 

5.7 Formação de preço 

O preço dos produtos é obtido a partir do cálculo de custos fixos e variáveis e 

divididos pelo total de peças da coleção, utilizando um mark-up de 

aproximadamente 3x o valor de custo das peças para formação de preço. 

 

Por exemplo, digamos seja gasto R$ 2100,00 para produzir 100 camisetas e 

a soma de custos fixos e variáveis para produção seja R$250, então, seu 

custo por unidade seria de R$ 21,00 + R$2,50 que é o valor dos custos fixos 

e variáveis dividido pelas 100 peças, totalizando R$23,50 por unidade. Um 

mark-up de 3x esse valor seria R$70,50 que seria considerado o valor 

mínimo para venda das camisetas. 

 

A equação seria a seguinte: 

 

 (CP + CFV) x 3 = PF 

 

No exemplo ficaria assim: 

 

(21 + 2,50 ) x 3 = PF 

23,50 x 3 = PF 

PF = 70,50 

 

CP = Custo do produto 

CFV = Custos fixos e variáveis  

PF= Preço final do produto 
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5.8 Distribuição 

 

A distribuição dos produtos que foram obtidos através do e-commerce será 

feita pelos correios, sendo o serviço escolhido pelo cliente No caso dos 

também revendedores como as lojas multimarcas, dependendo da 

localidade, receberão as peças ou por correios ou por locomoção própria dos 

sócios. 

 

5.9  Promoção 

 

A promoção da empresa será feita por meio das redes sociais da marca, do 

site da empresa, eventos de moda, skate e lifestyle. Além disso, fará ações 

promocionais como o ’Stickers Attack‘ (ação de espalhar adesivos com a 

identidade visual da marca em diversos pontos da cidade em que o público-

alvo está presente), audiovisual e fotografias do time de skate e de surf, 

colaboradores para a divulgação da marca em revistas e blogs do gênero. 

Também serão feitas parceria com designers, ilustradores, tatuadores e 

artistas para cocriar novos modelos com o objetivo de lançar tendências e 

fazer divulgação de ambas as partes. 

 

5.10 Relacionamento com o cliente 

 

A empresa buscará sempre ter um bom relacionamento com o cliente, 

tratando-o de uma forma respeitosa e atenciosa para assim fidelizá-los. A 

comunicação será feita por meio do Fale Conosco do site, stands em feiras e 

eventos, canais de mensagens em redes sociais, e-mails e links patrocinados 

interagindo com o site. 
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6.0 PLANO FINANCEIRO 

6.1 Investimentos pré-operacionais 

 

 

 

 

  

Investimentos iniciais Ano / 2015 

Registro de marca R$2.000 

Matéria prima R$1.500 

Fornecedores R$4.500 

Material gráfico R$400 

Total: R$8.400 
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6.2 Projeção de custos e despesas 

 

 

Custos e Despesas  ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Loja On-line R$118,00 R$118,00 R$118,00 

Marketing  R$2.400,00 R$3.600,00 R$5.400,00 

Embalagem R$1.170,00 R$1.755,00 R$2.632,50 

Etiquetas R$1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00 

Adesivos/Material Gráfico R$1.200,00 R$1.800,00 R$2.700,00 

Produção R$20.160,00 R$30.240,00 R$45.360,00 

Tarifa Banco R$84,00 R$84,00 R$84,00 

Total 

 

26.132,00  

 

38.597,00  

 

57.294,50  

 

 

 

A projeção de custos e despesas é feita para a partir do ano de 2018, quando 

ambos os sócios Igor e Vitor já estarão formados e irão administrar a Invictum 

não só mais como um projeto e sim como empresa, pensando nas formas de 

expansão, projetando 1 drop de coleção a cada trimestre, somando 4 no total 

ao ano. Dessa forma, os números mais expressivos ficam por conta das 

produções, que serão projetadas para custar em média R$5.000 cada. 
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6.3 Impostos e contribuições 

 

A Invictum está enquadrada em Micro Empresário Individual (MEI), e paga 

R$47,25 por mês e é necessário ter uma renda anual de até R$ 60 mil reais. 

Porém no próximo ano já poderá ser MEI aquele que faturar até R$ 81 mil 

anuais. Já para o ANO 3, viraria MicroEmpresa, sendo enquadrada no 

SIMPLES NACIONAL e a alíquota seria de 4% do faturamento total bruto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Custos ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Impostos R$574,20 R$574,20 R$4.047,00 
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6.4 Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projeção de 

Resultados  ANO 1 ANO 2 ANO 3 

RECEITA BRUTA TOTAL  R$44.939,30   R$67.408,95   R$101.180,85  

Regatas   R$12.943,80   R$19.415,70   R$29.123,55  

T-shirts  R$22.205,30   R$33.307,95   R$50.029,35  

Bonés  R$9.790,20  R$14.685,30 R$22.027,95 

(-) Impostos e deduções 

sobre vendas 
R$574,20 R$574,20 R$4.047,00 

RECEITA LÍQUIDA R$44.365,10 R$66.834,75 R$97.133,85 

DESPESAS FIXAS R$202,00 R$202,00 R$202,00 

Loja On-line R$118,00 R$118,00 R$118,00 

Tarifa Banco R$84,00 R$84,00 R$84,00 

DESPESAS VARIÁVEIS R$25.930,00 R$38.395,00 R$57.092,50 

Marketing  R$2.400,00 R$3.600,00 R$5.400,00 

Embalagem R$1.170,00 R$1.755,00 R$2.632,50 

Etiquetas R$1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00 

Adesivos/Material 

Gráfico R$1.200,00 R$1.800,00 R$2.700,00 

Produção R$20.160,00 R$30.240,00 R$45.360,00 

GASTOS COM PESSOAL R$0,00 R$12.000,00 R$18.000,00 

Pró Labore R$0,00 R$12.000,00 R$18.000,00 

LUCRO LÍQUIDO R$18.233,10 R$16.237,75 R$21.839,35 
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6.5 Fluxo de Caixa 

  

FLUXO DE CAIXA 
      

Entradas  ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receitas  R$44.939,30   R$67.408,95   R$101.180,85  

Outras Fontes (empréstimos, 
subvenções)  R$-     R$-     R$-    

        

Total  R$44.939,30   R$67.408,95   R$101.180,85  

Saídas ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Deduções  R$-     R$-     R$-    

Impostos 
R$574,20 R$574,20 R$4.047,00 

Despesas totais  R$26.132,00   R$38.597,00   R$57.294,50  

Pró Labore 
 R$-     R$12.000,00   R$18.000,00  

Total R$26.706,20 R$51.171,20 R$79.341,50 

Fluxo de caixa líquido  R$18.233,10   R$16.237,75   R$21.839,35  
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6.6 Análise de Investimento 

 

 

  

TAXA INTERNA DE RETORNO   

 Investimento -R$8.400,00  

 Receita Ano 1  R$18.233,10  

 Receita Ano 2  R$16.237,75  

 Receita Ano 3  R$21.839,35  

 TIR 207% 

 
   
   Valor Presente Líquido   

 Investimento -R$8.400,00  

 Receita Ano 1  R$18.233,10  

 Receita Ano 2  R$16.237,75  

 Receita Ano 3  R$21.839,35  

 VPL R$43.229,31 

 Taxa 14% 

 
   PAYBACK   

 Investimento -R$8.400,00  

 Receita Ano 1  R$18.233,10  

 Receita Ano 2  R$16.237,75  

 Receita Ano 3  R$21.839,35  

 Fluxo de caixa no mês 6  R$9.116,50  

 Payback 6 meses 
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6.7 Necessidade de Recursos e Formas de Obtenção 

   

Os recursos para a abertura da Invictum foram obtidos a partir de recursos próprios 

de ambos os sócios, Igor e Vitor. Caso venha a ser de interesse dos sócios a 

entrada de um investidor futuramente, terá de ser discutido a necessidade dos 

sócios continuarem à frente da área criativa da marca, para que não sejam 

cometidos descuidos que possam prejudicar a identidade que a Invictum construiu 

perante aos seus colaboradores, amigos e clientes. 
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