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RESUMO 

O plano de negócio é uma ferramenta essencial e deve ser elaborado de forma clara, 

organizada e objetiva. Através dele, é possível analisar a viabilidade de um investimento ou de 

uma nova proposta para um negócio existente. O presente estudo propõe a análise de 

viabilidade da exploração de um novo canal de vendas, abrangendo as cidades de Volta 

Redonda, Barra Mansa e Resende, para a marca Rapry produtora de peças de roupa íntima 

instalada na cidade de Barra do Piraí. São apontados  conceitos da organização, mercado 

(clientes e fornecedores), pesquisa de mercado além de análises financeiras projetadas. Foi 

realizada uma pesquisa de mercado onde foram entrevistados gestores de lojas que representam 

clientes em potencial. Por fim, o plano de negócio conclui que há viabilidade de 

desenvolvimento do canal de vendas por atacado, retomando assim a estabilidade da empresa. 

PALAVRAS CHAVE: Plano de negócio, Canal de vendas e Moda íntima.  
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1. Sumario Executivo 

A empresa Rapry Moda Íntima é uma micro empresa especializada na criação, confecção e 

venda de lingerie, fundada em 1995 pela empreendedora Leide Vermaas Adão. Está localizada na 

Rua Governador Portela, 229, Centro, Barra do Piraí – RJ, sendo especializada na produção de 

calcinhas e soutiens de diversos modelos, tamanhos, cores e preços. As peças tem um público 

alvo feminino com idade a partir de 15 anos, não disponibilizando peças infantis. 

O negócio é gerenciado pela titular Leide, sendo auxiliada por seu esposo e sua filha, 

tratando-se, portanto, de uma empresa familiar. Dessa forma, o quadro de funcionários é 

composto por uma estilista, uma cortadora, quatro costureiras e duas vendedoras que ficam a 

cargo da venda na loja. 

Atualmente a produção é vendida apenas na loja própria localizada no endereço 

mencionado anteriormente, no entanto, o presente plano de negócio propõe uma expansão das 

vendas através da exploração de um novo canal que será desenvolvido pela filha da gestora. 

Esse novo canal de vendas será voltado para as vendas em atacado, onde o cliente não é o 

consumidor final e sim o intermediário que comercializará os produtos da marca em sua loja, 

sendo que a venda será executada de forma direta pela própria empresa. A proposta se fortalece 

uma vez que a marca possui como cliente uma loja na cidade de Seropédica – RJ que consome 

em media 220 peças por mês, ressaltando-se que a compradora retira a mercadoria diretamente na 

loja. Essa parceria já tem uma duração de aproximadamente seis anos, o que ajuda a comprovar a 

qualidade e preços acessíveis das mercadorias e justifica a viabilidade do projeto. 

O objetivo da exploração do novo canal está voltado para a recuperação das vendas e, 

consequente retomada da capacidade produtiva que atualmente encontra-se ociosa em 45%, 

comprometendo fortemente o faturamento da empresa. 
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2. Introdução 

O mercado de lingerie é um segmento importante da indústria têxtil, sendo que o Brasil é o 

5º maior produtor do mundo, pois são produzidas cerca de 1,5 bilhão de peças por ano, 

movimentando aproximadamente 3,6 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil e de Confecção – Abit. 

Ressalta-se que o setor expandiu nos últimos anos em razão do crescimento dos cursos de 

design e moda, o que possibilita que empreendedores criem ou até mesmo remodelem sua marca.  

Com a forte crise que o país atravessa, o empresário deve ter cautela e repensar a todo o 

momento sua estrutura produtiva a fim de reduzir custos e aumentar produtividade, além é claro, 

de buscar novos canais de distribuição, para consequente aumento do faturamento. 

 

3. Visão Geral do Negócio 

O presente plano de negócios propõe a expansão das vendas da Marca Rapry, confecção de 

roupas íntimas, com uma loja localizada na cidade de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro.  

Para a ampliação das vendas e consequentemente do faturamento será explorado um novo 

canal, a venda por atacado, onde os varejistas compram produtos da empresa e os revendem aos 

consumidores finais. 

A empresa Rapry desenvolve e fabrica peças de roupas íntimas em geral, buscando aliar 

sempre qualidade a preços acessíveis. Criada com o intuito de atender consumidores de atacado e 

varejo que tem acesso aos produtos através da loja física. 

O comércio de roupas íntimas, com o passar dos anos, sofreu fortes mudanças 

principalmente em relação à quebra do tabu que definia que as peças nunca deveriam ser 

mostradas e por isso seu design não teria importância.  

Os consumidores atuais buscam grande variedade de produtos aliados à modernidade, 

conforto e sensualidade nas peças, além de facilidade na aquisição. 

Com o passar do tempo, surge a necessidade de fortalecer a marca no mercado. A busca de 

novos clientes se tornou viável através da proposição de exploração de um canal de venda pouco 

abordado pela empresa, a venda direta por atacado. 
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3.1. Missão organizacional 

Desenvolver peças de roupas íntima com qualidade, buscando as melhores matérias primas 

do mercado, disponibilizando modelagens especiais, utilizando as mais novas tecnologias para a 

confecção dos produtos com a finalidade de atender as clientes com conforto e confiabilidade. 

3.2. Visão organizacional 

Ser uma empresa reconhecida, buscando sempre a comodidade e facilidade no 

relacionamento com os clientes, oferecendo produtos de excelência confeccionados com matéria 

prima de qualidade a preços acessíveis.  

3.3. Ramo de atividade 

Confecção e comércio de peças de roupa íntima, soutiens e calcinhas, atendendo a clientes 

por meio de loja física e venda para varejistas. 

3.4. Gestão do negócio 

A gestão é feita pela titular da empresa em parceria com o esposo e a filha, que desempenha 

a função de estilista e diretora de criação. Juntos são responsáveis pelos processos de tomada de 

decisão, seleção e compra de matéria prima além do monitoramento da produção.  

Em princípio, por questões de custo, a estilista administrará as vendas do novo canal de 

distribuição, sendo responsável pelas visitas, coleta e processamento dos pedidos e entrega das 

mercadorias aos clientes. 

3.5. Razão Social 

A empresa está registrada em nome de Leide Vermaas Adão ME. 

3.6. Nome Fantasia 

O nome fantasia foi escolhido com carinho pela empreendedora sendo uma homenagem a 

seus dois filhos Rafael (Ra) e Priscila (Pry) compondo o nome da marca: Rapry.  
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3.7.  Logotipo 

Figura 1- Logotipo Empresa Rapry 

 

 

 

3.8. Legalização e Formalização do Negócio 

A empresa está registrada em nome de Leide Vermaas Adao, no CNPJ 04.295.836/0001-

11, sob o regime de Simples Nacional, como Micro Empresa (ME), instituído pela União através 

da Lei 9.317 de 1996. Com a Lei complementar 127, de 14 de agosto de 2007, houve um 

aperfeiçoamento do programa e se tornou a melhor opção para os empresários de pequenos 

negócios no Brasil. 

3.9. Enquadramento Tributário 

A tributação no caso das microempresas possui as vantagens do modelo Simples Nacional 

que unifica os seguintes impostos recolhidos pelo governo: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

– IRPJ, Contribuição para programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público – PIS/PASEP, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI e contribuição patronal previdenciária.  O recolhimento é feito 
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proporcionalmente ao faturamento da empresa de forma progressiva sendo uma desvantagem o 

fato da base de cálculo ser o faturamento e não o lucro.  

Outra vantagem deste perfil de tributação são as isenções de contribuição cedidas pelo 

governo como a isenção da obrigatoriedade de escrituração comercial para fins fiscais, isenção do 

pagamento das contribuições instituídas pela União, destinadas ao Sesc, Sesi, Senai, Senac, 

Sebrae e seus congêneres e isenção de contribuição relativa ao salário-educação e à Contribuição 

Sindical Patronal. O regime pode representar uma redução de 40% da carga tributária. 

3.10. Localização 

A empresa está localizada na Rua Governador Portela, 229, centro. Na cidade de Barra do 

Piraí, Rio de Janeiro. 

3.11. Registros fiscais e gerenciais 

A parte contábil, serviço terceirizado, ficará sob a responsabilidade da empresa 

especializada em serviços e consultoria contábil Luís Fernando Maciel Contabilidade, 

estabelecida no município de Barra do Piraí. 

 Sendo assim, é de competência da empresa citada gerir os processos burocráticos e 

fornecer informações necessárias aos órgãos fiscalizadores. Além de fornecer a empresa 

contratante boletos e duplicatas dos impostos devidos e informações e atualizações sobre 

possíveis mudanças ou ajustes nas normas e leis do setor. 

3.12. Limite Territorial de Atuação 

A princípio com o novo canal a empresa visa abranger a faixa territorial referente às 

cidades de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. 

3.13. Detalhamento do Produto 

Para o canal de venda por atacado serão disponibilizadas calcinhas e soutiens de diversos 

tamanhos e modelos. Os esforços estão voltados para a qualificação dos produtos, com 

investimentos em design e matéria prima de qualidade, se preocupando na produção e oferta de 
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bons produtos a preços realmente competitivos. A empresa está atenta as novas tendências do 

mercado da moda para atender da melhor maneira seus clientes. 

 

3.14. Elementos de Diferenciação 

Por se tratar de uma empresa consolidada no mercado a mais de 20 anos, podemos apontar 

como diferencial a qualificação da equipe de profissionais, que é monitorada pela gestora da 

empresa, desde os profissionais da produção até os responsáveis pelas vendas. 

O resultado disso são produtos com qualidade comprovada pelos atuais clientes e preços 

acessíveis e competitivos. 

 

3.15. Segmento de Mercado 

A empresa tem como foco principal o mercado local, por meio da demanda da loja 

localizada na cidade de Barra do Piraí, que atende principalmente mulheres na faixa etária a partir 

de 15 anos, clientes que buscam produtos de qualidade, conforto e preços acessíveis, pois a 

realidade econômica do país tornou os consumidores sensíveis a pequenas variações de preço. 

Com a queda das vendas e a consequente diminuição da produção surge a necessidade de 

buscar novos mercados. Para tal, busca-se captar nas cidades próximas, Volta Redonda, Barra 

Mansa e Resende, a princípio, lojas de lingeries para que a produção volte a se equilibrar e a 

empresa consiga manter seu quadro de funcionários. 

O sistema funcionará através da venda realizada diretamente ao varejista, por um 

representante da empresa que visita e faz o contato com os potencias clientes, que adquirem os 

produtos da empresa e revendem aos consumidores finais em suas lojas.  

3.16. Ramo de Atividade 

A escolha do ramo de atuação foi feita quando do início do negócio e como trata-se de uma 

ampliação, não se pode abandonar o foco de mercado da empresa. 
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A proposta de desenvolvimento do novo canal decorre do fato da fabrica encontrar-se 

atualmente com uma capacidade produtiva ociosa, havendo a necessidade de aumentar o 

faturamento como condição necessária para manutenção da estrutura e equipe atuais. 

Foram estudadas alternativas, como abertura de novas lojas próprias, porém devido aos 

altos custos, como aluguel, impostos, luz, mão-de-obra, entre outros, isso é inviável no atual 

cenário. Sendo assim, a proposta vendas por atacado se tornou viável, por apresentar custos mais 

enxutos. 

3.17. Análise de Concorrência 

Através de pesquisa de campo realizada nas lojas de lingerie da região de Volta Redonda, 

Barra Mansa, Resende cidades que representam o mercado-alvo, e até mesmo Barra do Píraí, 

ficou constatado que os principais concorrentes para a marca são confecções das cidades de Nova 

Friburgo e de São Paulo. 

Foram analisadas lojas que atendem ao mesmo público alvo da loja física da marca, lojas 

que são potenciais clientes por trabalharem com produtos de preços equivalentes. 

3.18. Análise do Macro Ambiente 

Aspectos Econômicos  O país enfrenta forte crise econômica,  refletindo na queda do 

consumo interno, diminuição de crédito e a perda de potencial de 

compra da população devido à desvalorização da moeda, aumento de 

impostos, energia, combustível entre outros.  A taxa de desemprego está 

elevada, a oferta de emprego diminui, pois as empresas reduziram seus 

quadros de funcionários além de ter ocorrido o fechamento de muitas. 
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Aspectos políticos  O Brasil enfrenta forte crise política, governantes sendo investigados, 

alguns afastados e condenados. Essa situação causa um nível de recessão 

profunda, insatisfação social, enfim uma indefinição no cenário e no 

futuro do país. Indicadores mostram que a economia brasileira não esta 

reagindo devido à grande crise instaurada nos três poderes, executivo, 

legislativo e judiciário, o que mostra um desrespeito à constituição 

federal de 1988, que elenca direitos fundamentas, saúde, educação e 

segurança, e não são fornecidos como previsto. 

Aspectos Sociais  As mulheres sempre gostaram de se produzir e embelezar, no entanto 

existia, até bem pouco tempo atrás um tabu que definia que as roupas 

íntimas eram peças necessárias, mas que não deveriam ser mostradas, 

assim, seu design não era importante. Com o passar do tempo e a 

mudança no pensamento e na cultura da sociedade, maior participação 

da mulher no mercado e nas tomadas de decisão, além do auxilio de 

designers na criação e desenvolvimento das peças, ocorreu uma 

mudança nas roupas íntimas. Atualmente as lingeries traduzem conforto, 

sensualidade, bem-estar e possibilitam as mulheres opções variadas e 

diversificadas. 

Aspectos Tecnológicos  A tecnologia tornou-se grande aliada das relações produtivas e 

comercias, sendo uma ferramenta essencial para empreendedores que 

buscam organização e crescimento do negócio. A internet, com o email 

e as redes sociais, facilita o relacionamento entre fornecedor e 

comprador diminuindo a distância, o custo e facilitando o 

processamento dos pedidos. 
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3.19. Ambiente Setorial 

Entrantes potenciais: a atual situação político-econômico do país dificulta a entrada de 

novos concorrentes devido ao alto custo de abertura, alta carga tributária além da ameaça dos 

concorrentes já estabelecidos, com clientes fidelizados e sólidos no mercado. 

Fornecedores: As parcerias para fornecimento de suprimentos e matéria-prima são de 

extrema necessidade para o sucesso do negócio por isso a empresa dispõe de um número 

limitado, mas promissor de parceiros.  Os Principais fornecedores são compostos por Raquel 

Indústria e Comercio, localizada na Rua Augusto Daube,262, Chácara do Paraíso, Nova 

Friburgo-RJ, Silvetex, instalada na Rua Modesto de Mello, 25, Centro, Nova Friburgo-RJ, Dian 

comércio de Tecidos, localizada na Rua Silva Pinto, 453/457, Bom Retiro, São Paulo-RJ e para 

reposição de peças e maquinário a Cavemac, localizada na Rua Newton Prado, 333, Bom Retiro, 

São Paulo-RJ. 

Compradores: Com a proposta do plano de negócios o mercado pretendido são lojas de 

lingerie na região de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende.  

Concorrentes: Principalmente confecções de lingerie de Nova Friburgo e São Paulo. 
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4. Análise SWOT 

 

Forças 

 Baixo Preço 

 Qualidade dos produtos   

 Proximidade ao cliente potencial, com 

custo de envio arcado pelo vendedor 

 Experiência da empresária no ramo de 

negócio, atuando a mais de 20 anos no 

mercado 

 Estilista própria e futura herdeira do 

empreendimento 

 

 

 

Fraquezas 

 Reconhecimento limitado da Marca 

 Pouca experiência da empreendedora no 

comércio atacadista 

 Pouco conhecimento dos novos 

mercados e pontos de venda 

 

Oportunidades 

 Poucas confecções na região 

 Exploração de novos canais de 

distribuição    

 Produto de necessidade feminina sem 

substituto 

 

 

Ameaças 

 Dificuldade de Mão-de-obra 

 Economia instável  

 Alta carga tributária  

 Restrição ao crédito  

 

5. Plano de Recursos Humanos 

O quadro de funcionários da produção é composto por uma estilista, uma cortadora e quatro 

costureiras. Na loja a empresa conta com duas vendedoras. 

Os funcionários são regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) vigente, sendo 

a carga horária exercida de 8 horas diárias de segunda-feira a sexta-feira e 4 horas aos sábados 
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totalizando 44 horas semanais respeitando o dispositivo 7º, XIII da Constituição Federal de 1988 

e artigo 58 da CLT. Vale destacar que todos os direitos consagrados na legislação vigente são 

respeitados, como por exemplo, repouso semanal remunerado, férias, horas extras se por ventura 

necessitar, 13º salário, licença maternidade de 120 dias conforme artigo 392 da CLT, dentre 

outros direitos. 

Para 2020 segundo as projeções será necessária a contratação de uma costureira para 

aumento de 500 peças na capacidade produtiva. 

A estilista é responsável pela criação das coleções, desenvolvendo e desenhando as peças. 

Auxilia também na supervisão do processo produtivo. Para a nova proposta, além das funções já 

desempenhadas, a estilista também promoverá o novo canal de vendas. 

A cortadora é responsável por preparar e cortar os tecidos de acordo com os moldes e 

especificações sugeridos pela estilista. 

As costureiras tem a função de juntar as partes dos tecidos desenhados pela estilista e 

preparados pela cortadora, formando as peças de roupa íntima comercializadas pela marca. 

As vendedoras são responsáveis pelo atendimento dos clientes, organização da loja e 

conclusão das vendas além de embalar as peças produzidas na confecção e destinadas à loja. Vale 

destacar que, por se tratar de produtos de moda íntima feminina, a preferência está na contratação 

de funcionárias, já que possuem uma maior afinidade com o produto vendido, podendo assim 

criar um melhor relacionamento com os clientes.  

Por fim, temos a empresária e gestora que além das funções gerenciais supervisiona 

diretamente o processo produtivo o que garante maior perícia nos processos e controle de 

qualidade na fabricação preocupando-se com os detalhes e acabamento das peças. É importante 

frisar que ela possui grande experiência no ramo uma vez que está no mercado a mais de 20 anos. 
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6. Posicionamento Estratégico 

6.1. Estratégias Competitivas 

A seleção da estratégia adotada pela empresa tem como base a leitura de Porter sobre 

estratégias competitivas. Segundo ele, as estratégias competitivas são: Estratégia de Liderança em 

Custo, Estratégia de Diferenciação e Estratégia de Foco. 

Destaca-se que a estratégia utilizada pela marca será de custo assim sendo, existe a 

preocupação na seleção de matéria prima de qualidade para a confecção das peças além do foco 

em processos traduzido pelo cuidado no corte dos tecidos e na fabricação das peças de modo a 

reduzir desperdícios o que possibilita a chegada dos produtos ao consumidor a baixos preços.  

 

6.2. Vantagens Competitivas 

Após análise pode-se perceber que as vantagens competitivas da empresa estão na sua 

localização estratégica em relação aos concorrentes, estando mais próxima de seus potenciais 

clientes, e na relação preço/qualidade de seus produtos. Dessa forma, os compradores tem maior 

facilidade para adquirir os produtos, diminuindo as chances de falta de mercadoria em seu 

estabelecimento, devido a longos prazos de entrega, além de possibilitar que trabalhe com um 

estoque mais enxuto, já que as mercadorias chegam em um intervalo de tempo menor. Além 

disso, existe a preocupação da marca na seleção dos fornecedores, buscando sempre matéria 

prima de qualidade, o que aliado aos rigorosos controles na produção, possibilitam um produto de 

qualidade a preços acessíveis. 

6.3. Características dos produtos/serviços 

Os produtos disponibilizados para o novo canal de vendas são calcinhas e soutiens de 

modelos e tamanhos variados. Como se trata de uma confecção com uma estilista própria a 

empresa tem maior flexibilidade com relação à quantidade por modelo a ser produzido, podendo 

disponibilizar produtos diferentes em pequena quantidade em seus clientes dessa forma 

proporciona a aparência de customizado, pois existe um menor número desses produtos no 

mercado.  
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6.4. Canais de venda e distribuição 

A proposta é, além da manutenção da loja própria, a exploração de um novo canal, a venda 

diretamente ao varejista, simplificando a venda por atacado. O mercado pretendido é composto 

por lojas de lingerie da região de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. 

A captação será desenvolvida a princípio, por questões de custo, pela estilista da marca e 

funcionará através de visitas semanais aos pontos comercias, até que as parcerias sejam firmadas. 

Na prática, os produtos serão apresentados aos clientes por catálogo desenvolvido por 

profissionais especializados em fotografia, edição e impressão. Além disso, pequenas amostras 

físicas de alguns produtos serão apresentadas para que o cliente possa conhecer, avaliar e 

comprovar a qualidade das peças oferecidas. 

6.5. Estratégias de preços 

A estratégia é oferecer produtos a preços semelhantes aos seus principais correntes, com o 

diferencial da qualidade e localização. As condições de pagamento serão trabalhadas de acordo 

com o volume de compra, no momento da negociação. 

6.6. Estratégias de promoção 

Para fins de divulgação do novo canal de vendas a empresa fará uso das redes sociais, 

principalmente o Facebook e o Instagram onde a marca já divulga seus produtos. 

Para contato direto com os consumidores a empresa se valerá de visita de sua representante 

que apresentará um catalogo, desenvolvido por profissionais da área, onde serão exibidos os 

produtos e coleções disponíveis. Vale destacar que a representante é a estilista da empresa e 

como tal tem total conhecimento dos produtos e processos produtivos facilitando assim a 

apresentação dos produtos e a negociação. 

6.7. Resultado da pesquisa de mercado  

A pesquisa foi realizada em três lojas de lingerie da cidade de volta redonda sendo uma 

localizada na Avenida Amaral Peixoto, uma no bairro Retiro e outra no Aterrado. Os 

entrevistados foram os responsáveis pelas compras das respectivas lojas e se mostraram bastante 

receptivos para responder ao questionário formulado. 
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Na prática, foram apresentadas algumas peças da marca aos entrevistados e as perguntas a 

respeito da qualidade do tecido, acabamento e preço foram feitas.  

Em relação à qualidade, os três representantes atestaram como sendo boa, assim como em 

relação ao acabamento, pois os três apontaram também ser bom. No tocante ao preço dois 

mencionaram ser bom e o terceiro disse ser ruim. Em relação a localização, dois disseram ser 

uma vantagem uma vez que seus fornecedores são de Nova Friburgo, sendo que um vai até a 

cidade para buscar e o outro recebe pelo correio arcando com as despesas de envio e o terceiro 

apontou como indiferente. Sobre a possibilidade de ter a marca como fornecedor dois marcaram 

que sim e um assinalou não. 

Ao apurar as respostas foi obtido um resultado satisfatório para a proposta sugerida pelo 

presente plano. 

 

6.8. Previsões de vendas 

Atualmente a produção da empresa esta em torno de 2.370 peças por mês, produção essa 

baseada na capacidade de consumo dos consumidores da loja, uma media diária de 107 peças, 

estando o faturamento mensal na casa de R$ 24.917,00, segundo dados fornecidos pela gestora.  

Até o primeiro trimestre de 2016, a produção girava em torno de 3.436 peças por mês, ou 

seja, 45% mais da atual realidade, com o mesmo quadro de funcionários, o que comprova que a 

empresa nos dias de hoje trabalha com uma capacidade produtiva ociosa. 

Assim sendo, proposta é a recuperação do volume de vendas a fim de suprir essa 

capacidade de produção ociosa, recuperando as vendas através do novo canal de distribuição. 

 Em termos numéricos a projeção de vendas será 3.436 peças mensais. 

7. Planejamento Operacional 

Por questões estratégicas e operacionais a captação dos clientes do novo canal de 

distribuição será realizada duas vezes na semana, sendo às segundas e terças feiras no período de 

13 às 18 horas. 

A representante da empresa visitará diretamente os clientes duas vezes na semana como 

descrito anteriormente. Os custos de distribuição do novo canal serão compartilhados com os das 
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visitas, dessa forma os custos são otimizados, nos dias das visitas também serão entregues os 

produtos conforme pedidos realizados.  

O serviço será realizado dessa forma devido ao fato da representante de vendas ser a 

estilista da marca, sendo necessária a sua participação também no processo de criação e produção 

da confecção. 

A escolha da representante ocorreu por questões de custo, uma vez que a empresa não 

dispõe de recursos financeiros para a contratação de outro profissional. Além disso por se tratar 

de uma empresa familiar, a estilista se torna a profissional mais indicada para desenvolver esses 

novos clientes já que tem contato direto com o processo produtivo. 

Após a finalização das negociações e a conclusão do pedido, a estilista repassará o mesmo 

para a confecção que ficará responsável por separar, confeccionar e embalar as peças. 

Ressaltando, no entanto que empresa trabalha com uma capacidade limitada de produção, assim 

os pedidos serão aceitos respeitando essa capacidade, o que não impede uma futura ampliação da 

fabricação com o aumento das vendas e consequentemente do capital de giro da empresa. 

8. Análise Financeira 

8.1. Definição dos investimentos iniciais 

 O investimento inicial necessário para o desenvolvimento do projeto será a confecção dos 

catálogos.  O investimento compreende o ensaio fotográfico, onde as modelos são aspirantes a 

profissionais e exercem a atividade em troca da divulgação de seu trabalho, e a edição e 

confecção dos catálogos. Assim, o desembolso será de R$ 500,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

ICHS - Instituto de Ciências Humanas 

www.uff.br 

 

 

 

 21 

 

8.2. Demonstrativo de Resultado 2017 

DEMOSTRATIVO DE RESULTADO MAIO 2017 

 1. Receita Total 24.922,92  

Vendas (à vista) 24.922,92  

 2. Custos Variáveis Totais 6.709,38  

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria + Custo do 

Serviço) 5.214,00  

Impostos Federais (PIS, COFINS, IPI ou SUPER 

SIMPLES)   1.121,53  

 3. Margem de Contribuição 18.213,54  

 4. Custos Fixos Totais 16.089,52  

Mão-de-Obra + Encargos 13.518,67  

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 0,00  

Água 45,60  

Luz 408,00  

Telefone 96,00  

Contador 470,00  

Material de Expediente e Consumo 40,00  

Aluguel 1.120,00  

Depreciação Mensal 311,25  

Manutenção 80,00  

 5. Resultado Operacional 2.124,03  

 

Um cenário desfavorável e pessimista se configura caso as vendas permaneçam nesses 

parâmetros. A alternativa encontrada pela gestora para tal situação consiste na demissão de uma 

costureira e uma vendedora. A proposta do novo canal de vendas tem a intenção de recuperar o 

faturamento e retomar o crescimento da marca. Vale ressaltar que na situação financeira atual da 

empresa a sócia não efetua retirada (Pró – Labore), sendo possível pois a proprietária possui 

outras fontes de renda. 
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8.3. Previsão dos gastos do empreendimento para os próximos 3 anos 

 

 

 

Tabela 1 – Previsão de Gastos 2018 

 

*MOD = Mão-de-obra Direta 

 



 

 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

ICHS - Instituto de Ciências Humanas 

www.uff.br 

 

 

 

 23 

 

 

 

Tabela 2- Previsão de Gastos 2019 

 

*MOD= Mão-de-obra Direta 
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Tabela 3 – Previsão de Gastos 2020 

 

*MOD= Mão-de-obra Direta 
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8.4. Definição das previsões de receitas do empreendimento para 3 anos 

Tabela 4 – Previsão de vendas 2018 

 

Tabela 5 – Previsão de vendas 2019 

 

                     Tabela 6 – Previsão de vendas 2020 

 

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total Ano

24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 299.075,04

6.729,19 6.729,19 6.729,19 6.729,19 6.729,19 6.729,19 6.729,19 6.729,19 6.729,19 6.729,19 6.729,19 6.729,19 80.750,26

31.652,11    31.652,11    31.652,11    31.652,11    31.652,11    31.652,11    31.652,11    31.652,11    31.652,11    31.652,11    31.652,11    31.652,11    379.825,30     

Vendas da Loja

Venda direta

Total

Previsão de Vendas 2018

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Total Ano

24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 299.075,04

10.268,24 10.268,24 10.268,24 10.268,24 10.268,24 10.268,24 10.268,24 10.268,24 10.268,24 10.268,24 10.268,24 10.268,24 123.218,92

35.191,16    35.191,16    35.191,16    35.191,16    35.191,16    35.191,16    35.191,16    35.191,16    35.191,16    35.191,16    35.191,16    35.191,16    422.293,96     

Previsão de Vendas 2019

Vendas da Loja

Venda direta

Total

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Total Ano

24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 24.922,92 299.075,04

16.449,13 16.449,13 16.449,13 16.449,13 16.449,13 16.449,13 16.449,13 16.449,13 16.449,13 16.449,13 16.449,13 16.449,13 197.389,53

41.372,05    41.372,05    41.372,05    41.372,05    41.372,05    41.372,05    41.372,05    41.372,05    41.372,05    41.372,05    41.372,05    41.372,05    496.464,57     

Previsão de Vendas 2020

Total

Vendas da Loja

Venda direta
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8.5. Definição do fluxo de caixa operacional e gerencial para 3 anos 

 

 

 

Tabela 7- Fluxo de Caixa 2018 
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Tabela 8 – Fluxo de caixa 2019 
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Tabela 9 – Fluxo de caixa 2020 
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8.6. Definição do Demonstrativo de Resultado Operacional e Gerencial para 3 anos 

 

 

Tabela 10 – Projeção Demonstrativo de Resultado 2018 

jan / 18 fev / 18 mar / 18 abr / 18 mai / 18 jun / 18 jul / 18 ago / 18 set / 18 out / 18 nov / 18 dez / 18

 1. Receita Total 31.652,11 31.652,11 31.652,11 31.652,11 31.652,11 31.652,11 31.652,11 31.652,11 31.652,11 31.652,11 31.652,11 31.652,11 

 2. Custos Variáveis Totais 8.520,91 8.520,91 8.520,91 8.520,91 8.520,91 8.520,91 8.520,91 8.520,91 8.520,91 8.520,91 8.520,91 8.520,91 

 3. Margem de Contribuição 23.131,20 23.131,20 23.131,20 23.131,20 23.131,20 23.131,20 23.131,20 23.131,20 23.131,20 23.131,20 23.131,20 23.131,20 

 4. Custos Fixos 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 

 5. Resultado Operacional 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 

 6. Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7. Outros Investimentos

 8. Resultado Líquido Financeiro 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 5.988,28 

Aporte de Capital -             

Acumulado no Ano 5.988,28 11.976,57 17.964,85 23.953,13 29.941,41 35.929,70 41.917,98 47.906,26 53.894,55 59.882,83 65.871,11 71.859,39 

Lucratividade Mensal 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9%

Rentabilidade Mensal 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Projeção Demonstrativo de Resultado 2018
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Tabela 11 – Projeção Demonstrativo de Resultado 2019 

jan / 19 fev / 19 mar / 19 abr / 19 mai / 19 jun / 19 jul / 19 ago / 19 set / 19 out / 19 nov / 19 dez / 19

 1. Receita Total 35.191,16 35.191,16 35.191,16 35.191,16 35.191,16 35.191,16 35.191,16 35.191,16 35.191,16 35.191,16 35.191,16 35.191,16 

 2. Custos Variáveis Totais 9.473,64 9.473,64 9.473,64 9.473,64 9.473,64 9.473,64 9.473,64 9.473,64 9.473,64 9.473,64 9.473,64 9.473,64 

 3. Margem de Contribuição 25.717,53 25.717,53 25.717,53 25.717,53 25.717,53 25.717,53 25.717,53 25.717,53 25.717,53 25.717,53 25.717,53 25.717,53 

 4. Custos Fixos Totais 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 17.142,92 

 5. Resultado Operacional 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 

 6. Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7. Outros Investimentos

 8. Resultado Líquido Financeiro 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 8.574,61 

Aporte de Capital

Acumulado no Ano 8.574,61 17.149,21 25.723,82 34.298,42 42.873,03 51.447,64 60.022,24 68.596,85 77.171,46 85.746,06 94.320,67 102.895,27 

Acumulado desde o início da atividade80.434,00 89.008,61 97.583,21 106.157,82 114.732,43 123.307,03 131.881,64 140.456,24 149.030,85 157.605,46 166.180,06 174.754,67 

Lucratividade Mensal 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4%

Rentabilidade Mensal 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9%

Projeção Demonstrativo de Resultado 2019



 

 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

ICHS - Instituto de Ciências Humanas 

www.uff.br 

 

 

 

 31 

 

 

 

Tabela 12 – Projeção Demonstrativo de Resultado 2020 

 

 

 

jan / 20 fev / 20 mar / 20 abr / 20 mai / 20 jun / 20 jul / 20 ago / 20 set / 20 out / 20 nov / 20 dez / 20

 1. Receita Total 41.372,05 41.372,05 41.372,05 41.372,05 41.372,05 41.372,05 41.372,05 41.372,05 41.372,05 41.372,05 41.372,05 41.372,05 

 2. Custos Variáveis Totais 11.137,56 11.137,56 11.137,56 11.137,56 11.137,56 11.137,56 11.137,56 11.137,56 11.137,56 11.137,56 11.137,56 11.137,56 

 3. Margem de Contribuição 30.234,48 30.234,48 30.234,48 30.234,48 30.234,48 30.234,48 30.234,48 30.234,48 30.234,48 30.234,48 30.234,48 30.234,48 

 4. Custos Fixos Totais 18.706,02 18.706,02 18.706,02 18.706,02 18.706,02 18.706,02 18.706,02 18.706,02 18.706,02 18.706,02 18.706,02 18.706,02 

 5. Resultado Operacional 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 

 6. Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7. Outros Investimentos

 8. Resultado Líquido Financeiro 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 11.528,46 

Aporte de Capital

Acumulado no Ano 11.528,46 23.056,93 34.585,39 46.113,86 57.642,32 69.170,79 80.699,25 92.227,72 103.756,18 115.284,64 126.813,11 138.341,57 

Acumulado desde o início da atividade148.768,71 160.297,18 171.825,64 183.354,11 194.882,57 206.411,04 217.939,50 229.467,96 240.996,43 252.524,89 264.053,36 275.581,82 

Lucratividade Mensal 27,9% 27,9% 27,9% 27,9% 27,9% 27,9% 27,9% 27,9% 27,9% 27,9% 27,9% 27,9%

Rentabilidade Mensal 32,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,2%

Projeção Demonstrativo de Resultado 2020
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Para o primeiro ano de implementação do projeto (2018), a previsão de vendas consiste na 

recuperação de 60% da capacidade ociosa de 1.066 peças, ou seja, 640 peças que representa um 

percentual de aumento em relação as vendas atuais de 27%. 

No segundo ano (2019), a prospecção será de retomada das vendas da capacidade total de 

produção, um aumento de 426 peças em relação a 2018, sendo em termos gerais um aumento de 

14% nas vendas mensais de 2017. 

Para ano de 2020 a pretensão é de um aumento da capacidade produtiva da fábrica em 500 

peças. Conforme informações disponibilizadas pela gestora tal incremento é possível com a 

contratação de mais uma costureira não sendo necessária a aquisição de novos bens de capital. A 

proposta não é ousada, uma vez que essa era uma medida a ser tomada pela empreendedora antes 

da situação de instabilidade financeira que se instalou no Brasil a partir do ano de 2015. Nesse 

período as peças atenderiam a demanda da loja. 

A princípio e por questões de custos, o desenvolvimento do novo canal de vendas será 

realizado pela estilista e também filha da empreendedora, sendo assim os custos incorridos do 

processo serão apenas os custos envolvidos na venda, como por exemplo, os custos de 

deslocamento, combustível, alimentação. Além disso, estão envolvidos os custos para a 

elaboração do catálogo de produtos. 

Em relação aos custos fixos para a projeção dos próximos três anos foram considerados um 

reajuste de 20 por cento sobre os custos fixos do ano de 2017. Em relação ao Pró-labore, a 

gestora não faz as retiradas pois possui outra fonte de renda e pretende se aposentar ao final de 

2020 deixando para sua herdeira a empresa em boas condições financeiras. 

Para cálculo do custo unitário de produção foi usado o critério de rateio dos custos 

indiretos, ou seja, representa o quanto cada produto consome proporcionalmente de custos 

diretos. 
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8.7. Ponto de Equilíbrio 

O ponto de equilíbrio é um importante número para o negócio pois indica quanto é 

necessário vender para que as receitas se igualem aos custos. Sendo assim, representa um 

indicador de segurança mostrando a partir das projeções de vendas o momento que a empresa 

estará igualando suas receitas e seus custos. 

Os dados são representados nas seguintes tabelas: 

  2018 2019 2020 

Custo fixo      17.142,92       17.142,92       18.706,02  

Margem de contribuição      23.131,20       25.717,53       30.234,48  

        

Ponto de Equilíbrio        % 74,11 66,66 61,87 

 

 

  2018 2019 2020 

Previsão de vendas 

         

31.652,11  

         

35.191,16  

         

41.372,05  

Ponto de equilíbrio   % 

                 

74,11  

                 

66,66  

                 

61,87  

        

Ponto de Equilíbrio       R$ 

         

23.457,90  

         

23.458,42   25.596,81  
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9. Análise e Ponderações finais 

A motivação que gerou a escolha do tema para o plano de negócio  surgiu da necessidade 

de recuperação de faturamento da empresa Rapry moda íntima, devido a forte crise econômica 

que assombra o país.  Esse tema veio ao encontro da vontade e necessidade da gestora da 

empresa em ampliar seus canais de venda, hoje restrito a venda direta ao consumidor final em sua 

loja. A proposta é a exploração da venda para varejistas, onde o cliente não está representado 

pelo consumidor final e sim por aquele que venderá os produtos da marca em seu 

estabelecimento. 

Em termos numéricos, a meta para os dois primeiros anos é a recuperação da capacidade 

produtiva total da empresa, que gira em torno de 3436, ociosa atualmente em 1066 peças devido 

a queda nas vendas reflexo da situação econômica do Brasil. No ano de 2018 a projeção é de 

recuperação de 60 por cento da capacidade ociosa, 640 peças. No ano de 2019 a previsão é de 

aumento de 426 peças, ou seja, 40 por cento restante para completar a capacidade produtiva total 

da empresa. Por fim, no ano de 2020 a proposta é de aumento da capacidade produtiva em 500 

peças, para isso será necessário a contratação de uma costureira. 

Com base nas vantagens competitivas descritas no decorrer do plano de negócio e nas 

análises e pesquisas de mercado realizadas foi possível apontar a viabilidade da proposta, visto 

que os produtos vendidos apresentaram boa aceitação devido principalmente a relação 

custo/qualidade e a localização estratégica em relação ao mercado consumidor pretendido. 
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10.   ANEXOS 

 

Anexo A - Questionário  

As questões do presente questionário foram respondidas, sob forma de entrevista casual, 

diretamente pelos proprietários ou responsáveis de lojas que são potenciais clientes. Vale 

ressaltar a gentileza dos gestores ao responder francamente as questões abaixo. 

1. Em relação à qualidade do tecido qual a sua opinião?  

( ) BOM 

( ) RAZOÁVEL   

( ) RUIM 

2. Em relação ao acabamento? 

( ) BOM 

( ) RAZOÁVEL   

( ) RUIM 

3. Em relação ao Preço? 

( ) BOM 

( ) RAZOÁVEL   

( ) RUIM 

4. Em relação a localização da confecção, você considera uma vantagem? 

( ) SIM 

( ) NÃO 

( ) INDIFERENTE 

5. A Marca atende as expectativas para se tornar um de seus fornecedores? 

( ) SIM 

( ) NÃO 



 

 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

ICHS - Instituto de Ciências Humanas 

www.uff.br 

 

 

 

 36 

 

 

Anexo B – Fotos para o catálogo 
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