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 A
presentação de N

egócioA atividade empresarial relacionada ao ateliê de vestidos para festas é um negócio
relacionado com a beleza, fantasia e glamour. O vestidoé uma peça do vestuário
feminino que traduz com perfeição a feminilidade e a beleza da mulher.

Alguns autores acreditam que ele derivou das túnicas primitivas e teve a sua origem
exatamente no momento em que o vestuário passou a diferenciar as classes sociais e
o sexo. Em um passado remoto, por volta do século XV, os vestidos de festas
ostentavam luxo, refinamento e bom gosto, eram rebuscados, ricos em detalhes,
bordados de metais preciosos e pedrarias. Era um momento sublime para a jovem
moça aristocrata se revelar através de um vestido uma mulher bela e refinada.

Considerada uma versão mais sofisticada das antigas costureiras de bairro, o ateliê de
vestidos pode, inicialmente, oferecer produtos exclusivos para orçamentos limitados.
Alguns empreendimentos se especializam em confeccionar vestidos sob encomenda
para classes mais altas. Em ambos os casos, a aquisição de um vestido de festa
personalizado representa uma excelente alternativa para evitar o constrangimento de
se deparar com outra convidada com o mesmo traje em um evento social.

No Brasil, o setor ganhou impulso devido a alguns fatores contingenciais. A indústria
têxtil nacional passou a confeccionar tecidos com alto padrão, resultado creditado à
globalização e aos investimentos na década de 90. Além disso, a exposição global de
modelos e grifes brasileiras abriu espaço no mercado europeu e norte-americano para
os nossos ateliês de costura.

Os estilistas de sucesso, normalmente, começam com uma pequena produção caseira,
voltada para parentes, amigos e indicações. Com o tempo, conseguem definir uma
linha de criação, estabelecer um processo eficiente de produção e ainda manter as
características artesanais do produto. Este modelo de negócio alavancou o
crescimento de muitas marcas famosas da moda.

Porém, o êxito não depende apenas do talento e da criatividade para a costura. O
empreendedor precisa conhecer o segmento da moda, as tendências do mercado e os
processos de gestão da empresa.

Quem opta por mandar confeccionar um vestido em um ateliê de costura, na maioria
das vezes, o faz por questões econômicas. A compra do tecido e o serviço de costura
devem ser menores do que o custo final de compra de um vestido na loja. Portanto, o
ateliê precisa manter preços competitivos, sem perder qualidade. Investir em
treinamento para os funcionários garante a satisfação do cliente e a viabilidade
financeira do negócio.

Em algumas cidades, os ateliês de costura se unem para comprar tecidos e outras
matérias-primas em conjunto. Esta cooperação aumenta o poder de barganha com
fornecedores e auxilia na redução de custos.
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Mais informações sobre o empreendimento podem ser obtidas por meio da elaboração
de um plano de negócios. Para a construção deste plano, consulte o SEBRAE mais
próximo.

Segundo informações da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção -
ABIT, o Brasil é hoje o sexto maior parque têxtil do mundo, sendo responsável por
17,5% do Produto Interno Bruto - PIB, da indústria de transformação nacional e 3,5%
de todo o PIB gerado pelo país. A indústria têxtil nacional abrange mais de 30 mil
confecções movimentando US$ 46 bilhões por ano e gera 1,7 milhões de empregos
em toda sua cadeia produtiva, com a produção de fios, tecelagens, fibras e
confecções, sendo o segundo maior empregador da indústria de transformação. Como
o país é auto-suficiente em algodão, o segmento pôde se desenvolver, misturar
matérias-primas e criar produtos exclusivos que são consumidos mundialmente.

O Brasil possui um dos maiores parques fabris do planeta, assumindo o posto mundial
de segundo maior fornecedor de índigo, o terceiro maior fornecedor de malha, o quinto
maior produtor de confecção e o oitavo maior mercado de fios, filamentos e tecidos.

As empresas de pequeno e médio porte representam quase 70% da produção total, no
entanto o maior volume de empregos é gerado pelas empresas de pequeno porte.

Analisando-se o segmento é possível identificar que as mulheres representam a maior
parcela do público-alvo do mercado da moda no Brasil, correspondendo a 41% da
produção, enquanto que o segmento masculino responde por 35%, a moda infantil
18% e a moda bebê apenas 5%.

Os ateliês de costura podem aproveitar a competitividade do país para produzir peças
originais e ganhar mercado aqui e no exterior. Devido ao risco intrínseco ao negócio,
recomenda-se a realização de ações de pesquisa de mercado para avaliar a demanda
e a concorrência. Seguem algumas sugestões:

- Pesquisa em fontes como prefeitura, guias, IBGE e associações de bairro para
quantificação do mercado alvo;

- Pesquisa a guias especializados e revistas sobre moda e confecções. Trata-se de um
instrumento fundamental para fazer uma análise dos concorrentes, por bairro, faixa de
preço e especialidade;

- Visita aos concorrentes diretos, identificando os pontos fortes e fracos dos
estabelecimentos que trabalham no mesmo nicho;

- Participação em seminários especializados.

2. Mercado
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O mercado de moda no Brasil ainda é muito novo, mas se encontra atualmente
vivenciando um momento de grande profissionalização. Nos últimos 15 anos com a
realização do São Paulo Fashion Week, principal evento de moda no Brasil, o setor
demonstrou um forte crescimento. Para efeito de ilustração, o São Paulo Fashion
Week, desde a primeira edição já atraiu cerca de 1,8 milhão de pessoas, e em cada
edição movimenta mais de R$ 1,8 bilhões em negócios, gerando mais de 5 mil
empregos diretos e indiretos.

Este é um mercado que sofre os efeitos da sazonalidade, exigindo que o
empreendimento se prepare com maiores estoques para os períodos de alta demanda
e até contrate mão de obra suplementar. Por exemplo: nos meses de julho, agosto,
setembro, dezembro e janeiro, há um pico para encomendas, porque nesse período se
realizam as festas de formatura de cursos de graduação e os tradicionais bailes de
debutantes.

A localização do ponto comercial é uma decisão relevante para um ateliê de vestidos
para festas. Dentre todos os aspectos importantes para a escolha do ponto, deve-se
considerar prioritariamente a densidade populacional, o perfil dos consumidores locais,
a concorrência, os fatores de acesso e locomoção, a visibilidade, a proximidade com
fornecedores, a segurança e a limpeza do local.

Alguns detalhes devem ser observados na escolha do imóvel:

- Verificar se o espaço atende às necessidades operacionais referentes à localização,
capacidade de instalação do negócio levando em consideração que o imóvel desejado
deve possuir uma área de no mínimo 50 m² em razão do espaço que será ocupado
pela oficina, se hápossibilidade de expansão, ascaracterísticas da vizinhança e
disponibilidade dos serviços de água, luz, esgoto, telefone e internet;

- Avaliar se as atividades a serem desenvolvidas no local respeitam a Lei de
Zoneamento ou o Plano Diretor do Município;

- O ponto é de fácil acesso, possui estacionamento para veículos, local para carga e
descarga de mercadorias e conta com serviços de transporte coletivo nas redondezas?

- A legislação local permite o licenciamento das placas de sinalização?

Uma boa localização é aquela que favorece o acesso das pessoas, com o menor grau
possível de dificuldade. Portanto o ateliê de vestidos para festas deverá estar instalado
próximo ao local de residência do público-alvo, ou em locais de grande freqüência de
pessoas como em shopping-centers, centros comerciais, ou outros locais com grande
fluxo de potenciais clientes, que favoreça o estacionamento e possua boas condições
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 Exigências Legais e Específicas

de segurançae ambiente agradável para permanênciada clientela.

Para registrar uma empresa, a primeira providência é contratar um contador –
profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da empresa,
auxiliá-lo na escolha da forma jurídica mais adequada para o seu projeto e preencher
os formulários exigidos pelos órgãos públicos de inscrição de pessoas jurídicas.

O contador pode informar sobre a legislação tributária pertinente ao negócio. Mas, no
momento da escolha do prestador de serviço, deve-se dar preferência a profissionais
indicados por empresários com negócios semelhantes.

Para legalizar a empresa, é necessário procurar os órgãos responsáveis para as
devidas inscrições. As etapas do registro são:

    •  Registro de empresa nos seguintes órgãos:
    •  Junta Comercial;
    •  Secretaria da Receita Federal (CNPJ);
    •  Secretaria Estadual da Fazenda;
    •  Prefeitura do Município para obter o alvará de funcionamento;
    •  Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará obrigada ao
recolhimento anual da Contribuição Sindical Patronal);
    •  Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade
Social – INSS/FGTS”;
    •  Corpo de Bombeiros Militar.
    •  Visita à prefeitura da cidade onde pretende montar a sua loja (quando for o caso)
para fazer a consulta de local;
    •  Obtenção do alvará de licença sanitária – adequar às instalações de acordo com o
Código Sanitário (especificações legais sobre as condições físicas). Em âmbito federal
a fiscalização cabe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estadual e municipal
fica a cargo das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde (quando for o caso);
    •  Preparar e enviar o requerimento ao Chefe do DFA/SIV do seu Estado, solicitando
a vistoria das instalações e equipamentos;
    •  Registro do produto (quando for o caso).
As empresas que fornecem serviços e produtos no mercado de consumo devem
observar as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa
do Consumidor (CDC). O CDC, publicado em 11 de setembro de 1990, regula a
relação de consumo em todo o território brasileiro, na busca de equilibrar a relação
entre consumidores e fornecedores.

O CDC somente se aplica às operações comerciais em que estiver presente a relação
de consumo, isto é, nos casos em que uma pessoa (física ou jurídica) adquire produtos
ou serviços como destinatário final. Ou seja, é necessário que em uma negociação
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estejam presentes o fornecedor e o consumidor, e que o produto ou serviço adquirido
satisfaça as necessidades próprias do consumidor, na condição de destinatário final.

Portanto, operações não caracterizadas como relação de consumo não estão sob a
proteção do CDC, como ocorre, por exemplo, nas compras de mercadorias para serem
revendidas pela casa. Nestas operações, as mercadorias adquiridas se destinam à
revenda e não ao consumo da empresa. Tais negociações se regulam pelo Código
Civil brasileiro e legislações comerciais específicas.

Alguns itens regulados pelo CDC são: forma adequada de oferta e exposição dos
produtos destinados à venda, fornecimento de orçamento prévio dos serviços a serem
prestados, cláusulas contratuais consideradas abusivas, responsabilidade dos defeitos
ou vícios dos produtos e serviços, os prazos mínimos de garantia, cautelas ao fazer
cobranças de dívidas.

Em relação aos principais impostos e contribuições que devem ser recolhidos pela
empresa, vale uma consulta ao contador sobre da Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa (disponível em http://www.leigeral.com.br), em vigor a partir de 01 de julho de
2007.

Para a estrutura de um ateliê de vestidos para festa que concentre a produção das
peças e o atendimento aos clientes, estima-se ser necessária uma área de 50 m², com
flexibilidade para ampliação conforme o desenvolvimento do negócio. O ambiente pode
ser dividido em sala de espera, onde os clientes podem consultar revistas de moda
enquanto aguardam o atendimento, showroom, escritório e linha de produção.

O local de trabalho deve ser limpo e organizado. O piso, a parede e o teto devem estar
conservados e sem rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos e descascamentos. O piso
deve ser de alta resistência e durabilidade, além de fácil manutenção. Cerâmicas e
ladrilhos coloridos proporcionam um toque especial, enquanto granito e porcelanato
oferecem luxo e sofisticação ao ambiente. Paredes pintadas com tinta acrílica facilitam
a limpeza. Texturas e tintas especiais na fachada externa personalizam e valorizam o
ponto.

Sempre que possível, deve-se aproveitar a luz natural. No final do mês, a economia da
conta de luz compensa o investimento. Quanto às artificiais, a preferência é pelas
lâmpadas fluorescentes.

Profissionais qualificados (arquitetos, engenheiros, decoradores) poderão ajudar a
definir as alterações a serem feitas no imóvel escolhido para funcionamento da loja,
orientando em questões sobre ergometria, fluxo de operação, design dos móveis,
iluminação, ventilação etc.

5. Estrutura
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 Pessoal

O número de funcionários varia de acordo com o tamanho do empreendimento. Para a
estrutura anteriormente sugerida, a empresa de ateliê de vestidos para festas exige a
seguinte equipe:

- Gerente: responsável pelas atividades administrativas, financeiras, de controle de
estoque e da comercialização. Deve ter conhecimento da gestão do negócio, do
processo produtivo e do mercado. Pode ser o proprietário.

- Costureira: responsável pela confecção dos vestidos sob encomenda. Deve saber
operar com eficiência o maquinário, tirar medidas e executar com qualidade os
projetos.

A contratação de um estilista exclusivo depende do desenvolvimento do negócio. Este
profissional precisa estar antenado ao mercado da moda e pesquisar sobre as novas
tendências de vestidos, cores, estampas e tecidos. Deve ser capaz de desenhar e
propor modelos conforme o perfil do cliente.

De acordo com o horário de funcionamento e com o comportamento de vendas ao
longo do dia (atenção aos horários de pico), pode ser necessária a contratação de
mais costureiras. Esta expansão do negócio precisa ser planejada conforme o
aumento do faturamento.

O atendimento é um item que merece a maior preocupação do empresário, já que
nesse segmento de negócio há uma tendência ao relacionamento de longo prazo com
o cliente e indicação de novos clientes.

A qualificação de profissionais aumenta o comprometimento com a empresa, eleva o
nível de retenção de funcionários, melhora a performance do negócio e diminui os
custos trabalhistas com a rotatividade de pessoal. Além dos cursos de corte, costura,
modelagem, desenho e estilo, o treinamento dos colaboradores deve desenvolver as
seguintes competências:

- Capacidade de percepção para entender e atender as expectativas dos clientes;

- Agilidade e presteza no atendimento;

- Capacidade de apresentar e vender os serviços do ateliê;

- Motivação para crescer juntamente com o negócio.

Deve-se estar atento para a Convenção Coletiva do Sindicato dos Costureiros,
utilizando-a como balizadora dos salários e orientadora das relações trabalhistas,
evitando, assim, consequências desagradáveis.

6. Pessoal
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O empreendedor deve participar de seminários, congressos e cursos direcionados ao
seu ramo de negócio, para manter-se atualizado e sintonizado com as tendências do
setor.

O SEBRAE da localidade poderá ser consultado para aprofundar as orientações sobre
o perfil do pessoal e treinamentos adequados.

A definição do porte do empreendimento e do público-alvo é fundamental para a
aquisição dos equipamentos. A seguir apresenta-se um conjunto de equipamentos,
móveis e máquinas para um negócio de pequeno porte.

Equipamentos e móveis:

- Microcomputador completo;

- Impressora multifuncional;

- Mesas;

- Cadeiras;

- Armários para o estoque;

- Armários para o escritório;

- Arquivos;

- Aparelho de fax;

- Aparelhos de ar-condicionado 9.000 btus;

- Balcão de caixa;

- Impressora fiscal;

- Conjuntos de sofá 3x2;

- Mesa de centro;

- Porta revistas;

- Aparelho de TV LCD;

7. Equipamentos
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- Frigobar;

- Máquina de café expresso;

- Máquinas de costura industriais;

- Máquina de costura doméstica;

- Máquina de bordado;

- Máquina de cortar viés;

- Máquina de corte;

- Mesa de abrir costura;

- Mesa para acabamento de peças;

- Ferro a vapor;

- Araras;

- Prateleiras;

- Provadores com espelho.

A disposição dos equipamentos é importante para a integração das atividades do
estabelecimento. Portanto, ao fazer o layout do ateliê, o empreendedor deve levar em
consideração a ambientação, decoração, circulação, ventilação e iluminação. Na área
externa, deve-se atentar para a fachada, letreiros, entradas, saídas e estacionamento.

As máquinas de costura devem estar conservadas, limpas e em bom funcionamento,
para garantir a produtividade do negócio e a segurança das costureiras.

Segue link de máquinas e equipamentos fornecidos pela Abimaq:

http://www.datamaq.com.br/Sebrae/ListOfF...&partnerInstallation=ATELI DE COSTURA

Outros fornecedores:

Mold Plast

Rua da Graça, 415, Bom Retiro - São Paulo - SP

CEP 01125-002

(11) 3221-4747
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http://www.moldplast.com.br

Serv-Mak

Av. Celso Garcia, 4423 - Tatuapé - São Paulo - SP

CEP 03063-000

(11) 2295-1022

http://www.serv-mak.com.br

Pax Informática Ltda

Rua João Motta Espezim, 859, Ed. Feijó Vieira, loja 01 - Florianópolis - SC

CEP 88045-400

(48) 3223-2110 / 3223-1639

http://www.pax.com.br

Eduley Metalúrgica

Rua Pedro Suzan, 269 - Distrito Industrial Andorinhas - Cosmópolis - SP

CEP 13150-000

(19) 3812-9149

http://www.eduley.com.br

Lumaquinas

Av. Mazzei, 478 - Tucuruvi - São Paulo - SP

(11) 2204-2647 / 2991-9689

http://www.lumaquinas.com.br

Bobbin Máquinas de Costura Industrial

Av. Benjamin Constant, 1324 - Bairro São João - Porto Alegre - RS

CEP 90550-002

(51) 3061-5480
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http://www.bobbin.com.br

Chinas Fios Indústria e Comércio Ltda

Av. da Saudade, 194 - Santa Mônica - Americana - SP

CEP 13472-520

(19) 3461-1748

http://www.chinasfios.com.br

Vereda Comércio de Máquinas de Costura Ltda

Rua da Graça, 692 - Bom Retiro - São Paulo - SP

CEP 01125-000

(11) 3331-0246

Chinas Máquinas

Rua Guarani, 441 - Bom Retiro - São Paulo - SP

(11) 3321-6355

http://www.chinasmaqs.com.br

A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através de, entre outros,
os seguintes três importantes indicadores de desempenho:

Giro dos estoques: o giro dos estoques é um indicador do número de vezes em que o
capital investido em estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é medido
em base anual e tem a característica de representar o que aconteceu no passado.

Obs: quanto maior for a freqüência das entregas dos fornecedores, logicamente em
menores lotes, maior será o índice de giro dos estoques, também chamado de índice
de rotação de estoques.

Cobertura dos estoques; o índice de cobertura dos estoques é a indicação do período
de tempo que o estoque, em determinado momento, consegue cobrir as vendas

8. Matéria Prima/Mercadoria
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futuras, sem que haja suprimento.

Nível de serviço ao cliente: o indicador de nível de serviço ao cliente para o ambiente
de varejo de pronta entrega, isto é, aquele segmento de negócio em que o cliente quer
receber a mercadoria, ou serviço, imediatamente após a escolha; demonstrao número
de oportunidades de venda que poderiam ter sido perdidas, pelo fato de não existir a
mercadoria em estoque ou não se poder executar o serviço com prontidão.

Portanto, o estoque dos produtos para o ateliê de vestidos para festa deve ser mínimo,
visando o menor impacto na alocação do capital de giro. O estoque mínimo deve ser
calculado levando-se em conta o número de dias entre o pedido de compra e a entrega
dos produtos na sede da empresa.

A principal matéria prima utilizada pelo ateliê de vestidos para festas é o tecido em
várias composições, podendo ser algodão, sintético, malha ou fibra, além de
aviamentos e acessórios.

Os principais itens produzidos por um ateliê de vestidos para festas são artigos do
vestuário feminino, para adultos e jovens.

Para a definição do mix dos produtos e serviços a serem oferecidos o empresário
deverá visitar concorrentes, ouvir permanentemente seus clientes e ir fazendo
adaptações ao longo do tempo.

O processo produtivo de um ateliê de vestidos para festas depende do tipo de vestido
encomendado. Existem variações de tecidos, modelos, estilos e cortes. A escolha da
cliente impactará diretamente no processo produtivo e no tempo necessário de
confecção.

Geralmente, a cliente chega com um modelo específico visto em uma loja, em um
evento ou em uma revista de moda. Neste caso, o primeiro passo para atender ao
pedido é buscar traduzir para o papel, com riqueza de detalhes, o vestido desejado.
Deve-se alertar a cliente para possíveis variações de forma e tamanho - muitas vezes
o corpo da modelo que aparece na revista difere bastante do corpo da cliente.

Em seguida, procedem-se as etapas de escolha do tecido e seu posteriorcorte,
conforme o modelo selecionado, e da costura propriamente dita. Embora estes
processos sejam artesanais de origem, o empreendedor pode padronizar tarefas para
tentar otimizar os recursos e o tempo das costureiras.

Após o vestido cortado e costurado, a cliente deve ser contatada para a etapa da
prova. Neste momento, todos os ajustes de medidas e detalhes devem ser registrados
para o acabamento final da peça. Esta etapa também representa uma pré-aprovação

9. Organização do Processo Produtivo
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do vestido, visto que qualquer pedido de mudança por parte da cliente precisa ser
realizado nesse momento.

A partir daí, segue o acabamento final do vestido, com a inclusão de bordados, bolsos,
strass, botões, zíperes, broches e outros adornos. Quando todos os detalhes estiverem
prontos, a cliente é contatada novamente para a prova final e entrega do vestido.

O processo de fabricação de vestidos para festas não proporciona oportunidade de
automação. Porém, para o gerenciamento de pequenos negócios há no mercado uma
boa oferta de sistemas tecnológicos. Para uma produtividade adequada devem ser
adquiridos sistemas que integrem as compras, controle dos serviços realizados e o
financeiro. Os softwares possibilitam o cadastro de clientes e fornecedores, histórico
de serviços prestados a cada cliente, controle de estoque de material, equipamentos,
serviço de mala-direta para clientes e potenciais clientes, cadastro de móveis e
equipamentos, gerenciamento de serviços dos empregados, controle de
comissionamento, controle de contas a pagar e a receber, fornecedores, folha de
pagamento, fluxo de caixa, fechamento de caixa, controle dos dados sobre
faturamento/vendas, gestão de caixa e bancários, controle de estoques, emissão de
pedidos,controle de taxa de serviço, lista de espera, relatórios e gráficos gerenciais
para análise do faturamentoda empresa, etc..

Devem-se procurar softwares de custo acessível e compatível com uma pequena
empresa. Pesquisas nos principais sites de busca indicarão uma grande variedade de
softwares destinados à gestão integrada dos diversos setores de uma micro empresa.
O empresário poderá optar por download de sistemas sem custo, com custo mensal,
com valor fixo, podendo incluir custo de assistência técnica e customização. Para a
busca na internet basta pesquisar "Sistemas de Gestão Empresarial" e avaliar as
alternativas apresentadas.

Sugestão de Fonte:

http://www.sebrae.com.br

http://www.administradores.com.br

Os sites a seguir também apresentam algumas opções, as quais encontram-se
descritas abaixo:

http://www.baixaki.com.br;

http://www.superdownloads.com.br.

Softwares:

10. Automação
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- Aplicativo PIC Lojas de Confecção 3.1;

- Aplicativo PIC Indústria de Confecção 11.46;

- Sistema Integrado Administrativo 2.7;

- Aplicativo Integrado para Indústria de Confecções;

- Cacique - Confecções 2.13.0;

- Raiz-loja 1.0.

Um ateliê de vestidos para festas, por definição, utiliza o próprio local como ponto de
venda de seus serviços. Porém, o empreendedor pode expandir a sua atuação
disponibilizando peças confeccionadas em lojas de roupas e butiques. Trata-se de um
upgrade do negócio, pois será necessário trabalhar na construção de uma marca
própria, de um estilo de confecção, de uma linha de produção capaz de atender aos
pedidos e de canais eficientes de venda.

11. Canais de Distribuição

Investimento compreende todo o capital empregado para iniciar e viabilizar o negócio
até o momento de sua auto-sustentação. Pode ser caracterizado como:

- investimento fixo: compreende o capital empregado na compra de imóveis,
equipamentos, móveis, utensílios, instalações, reformas etc.;

- investimentos pré-operacionais: são todos os gastos ou despesas realizadas com
projetos, pesquisas de mercado, registro da empresa, projeto de decoração,
honorários profissionais e outros;

- capital de giro: é o capital necessário para suportar todos os gastos e despesas
iniciais geradas pela atividade produtiva da empresa. Destina-se a viabilizar as
compras iniciais, pagamento de salários nos primeiros meses de funcionamento,
impostos, taxas, honorários de contador, despesas de manutenção e outros.

Os investimentos necessários para um ateliê de vestidos para festas com 50 m² estão
descritos a seguir:

12. Investimentos
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- Reforma e adaptação do imóvel - R$ 10.000,00;

- Luminoso e fachada - R$ 3.000,00;

- Despesas de abertura da empresa - R$ 3.500,00;

- Propaganda inicial - R$ 2.500,00;

- Móveis e equipamentos do escritório, estoque e sala de espera - R$11.173,00;

- Balcão de atendimento - R$ 1.469,40;

- Provadores com espelhos - R$ 1.200,00;

- Araras - R$ 1.056,00;

- Armários com prateleiras para produtos acabados - R$ 1.493,00;

- Mesa para abrir costura - R$ 550,00;

- Mesa para acabamento de peças - R$ 550,00;

- Máquina de corte - R$ 890,00;

- Máquina de cortar viés - R$ 980,00;

- Máquina de costura industrial - R$ 2.250,00;

- Máquina de bordado - R$ 2.590,00;

- Máquina de costura doméstica - R$ 500,00.

TOTAL PARCIAL - R$ 43.201,40;

CAPITAL DE GIRO - 30% do investimento - R$ 13.000,00;

TOTAL GERAL ESTIMADO PARA INVESTIMENTO - R$ 56.201,40.

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.

13. Capital de Giro
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O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles: prazos
médios recebidos de fornecedores (PMF) e prazos médios concedidos a clientes
(PMCC).

Quanto maior o prazo concedido aos clientes maior será sua necessidade de capital de
giro. Portanto, saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode melhorar muito a
necessidade de imobilização de dinheiro em caixa.

Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão-

de-obra, aluguel, impostos e outros forem menores que o prazo médio concedido ao
cliente para pagamento dos serviços, a necessidade de capital de giro será positiva, ou
seja, é necessária a manutenção de dinheiro disponível para suportar as oscilações de
caixa.

Neste caso um aumento de vendas implica também em um aumento de encaixe em
capital de giro. Para tanto, o lucro apurado da empresa deve ser ao menos
parcialmente reservado para complementar esta necessidade do caixa.

Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos fornecedores forem maiores
que os prazos concedidos aos clientes para pagamento, a necessidade de capital de
giro é negativa. Neste caso, deve-se atentar para quanto do dinheiro disponível em
caixa é necessário para honrar compromissos de pagamentos futuros (fornecedores,
impostos). Portanto, retiradas e imobilizações excessivas poderão fazer com que a
empresa venha a ter problemas com seus pagamentos futuros.

Um fluxo de caixa, com previsão de saldos futuros de caixa deve ser implantado na
empresa para a gestão competente da necessidade de capital de giro. Só assim as
variações nas vendas e nos prazos praticados no mercado poderão ser geridas com
precisão.

O desafio da gestão do capital de giro está, principalmente, na ocorrência dos fatores a
seguir:

- Variação dos diversos custos absorvidos pela empresa;

- Aumento de despesas financeiras, em decorrência das instabilidades do mercado;

- Baixo volume de vendas;

- Aumento dos índices de inadimplência, em caso de vendas a prazo;

- Alto nível dos estoques.

O empreendedor deverá ter um controle orçamentário rígido, de forma a não consumir
recursos sem previsão.

O empresário deve evitar a retirada de valores além do pró-labore estipulado, pois no
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início todo o recurso que entrar na empresa nela deverá permanecer, possibilitando o
crescimento e a expansão do negócio. Dessa forma a empresa poderá alcançar mais
rapidamente sua auto-sustentação, reduzindo as necessidades de capital de giro e
agregando maior valor ao novo negócio.

A previsão de necessidade de capital de giro para um ateliê de vestidos para festas
depende do perfil da clientela e do volume de estoque de artigos colocados à venda.

No caso de um ateliê de vestidos para festas o empresário deve reservar em torno de
30% do total do investimento inicial para o capital de giro.

São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente ao preço dos produtos ou serviços prestados, como:
aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas de vendas e insumos
consumidos no processo de estoque e comercialização.

O cuidado na administração e redução de todos os custos envolvidos na compra,
produção e venda de produtos ou serviços que compõem o negócio, indica que o
empreendedor poderá ter sucesso ou insucesso, na medida em que encarar como
ponto fundamental a redução de desperdícios, a compra pelo melhor preço e o
controle de todas as despesas internas. Quanto menores os custos, maior a chance de
ganhar no resultado final do negócio.

As despesas são os gastos realizados para operar o negócio e devem ser estimadas
considerando os itens abaixo:

- aluguel, taxa de condomínio, segurança;

- água, luz, telefone e acesso à internet;

- assessoria contábil;

- Despesas com armazenamento e transporte;

- Despesas com vendas;

- Produtos para higiene e limpeza da empresa e funcionários;

- Propaganda e publicidade da empresa;

- Recursos para manutenções corretivas;

Seguem algumas dicas para manter os custos controlados:

14. Custos
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- Comprar pelo menor preço;

- Negociar prazos mais extensos para pagamento de fornecedores;

- Evitar gastos e despesas desnecessárias;

- Manter equipe de pessoal enxuta;

- Reduzir a inadimplência através da utilização de cartões de crédito e

débito.

Abaixo apresenta-se uma estimativa de custos fixos mensais típicos de um ateliê de
vestidos para festas:

DESCRIÇÃOVALOR MENSAL

    1.  Aluguel R$2.000,00;
    2.  Água, luz, telefone, internet R$980,00;
    3.  Salários, comissões e encargos R$6.263,00;
    4.  Taxas, contribuições e despesas afins R$430,00;
    5.  Transporte R$380,00;
    6.  Refeições R$612,00;
    7.  Seguros R$240,00;
    8.  Assessoria contábil R$600,00;
    9.  Segurança R$300,00;
    10.  Limpeza, higiene e manutenção R$460,00.

Agregar valor significa oferecer produtos e serviços complementares ao produto
principal, diferenciando-se da concorrência e atraindo o público-alvo. Não basta
possuir algo que os produtos concorrentes não oferecem. É necessário que esse algo
amais seja reconhecido pelo cliente como uma vantagem competitiva e aumente o seu
nível de satisfação com o produto ou serviço prestado.

As pesquisas quantitativas e qualitativas podem ajudar na identificação de benefícios
de valor agregado. No caso de um ateliê de vestidos para festas, há várias
oportunidades de diferenciação, tais como:

- Desenvolvimento de uma marca própria de vestidos, para serem vendidos em lojas
de roupas e butiques;

- Participação em feiras e eventos de moda;

15. Diversificação/Agregação de Valor
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- Confecção de vestidos de noiva;

- Parceria com loja de tecidos para disponibilizar amostras de tecidos;

- Parceria com lojas de aluguel de vestidos;

- Parceria com um estilista exclusivo;

-Disponibilização na lojade acessórios e outras peças que complementem o vestido.

Uma das formas de diversificação é através da oferta de outros serviços agregados ao
ateliê de costura, tais como:

- Pequenos consertos de roupas;

- Reaproveitamento de roupas antigas;

- Aluguel de roupas;

- Venda de roupas importadas;

- Venda de adereços e acessórios.

É essencial o desenvolvimento de modelos exclusivos e diferenciados. O cliente, ao
procurar um ateliê de vestidos para festas deseja a roupa que lhe "cai bem", de acordo
com o seu biotipo e a sua personalidade.

Outro aspecto muito importante que deve ser acompanhado de forma sistemática é a
tendência da moda. É fundamental acompanhar o que está sendo apresentado pela
televisão, pelas revistas e o que está sendo usado pelas celebridades nas festas
importantes, pois daí sairão os novos modelos que serão usados pela sociedade.

A moda é uma metamorfose incessante, portanto, aquilo que é sucesso hoje pode ser
completamente esquecido amanhã. A inovação é fator fundamental no sucesso do
empreendimento. É preciso manter sempre toques especiais e exclusivos, e agregar
novidades como: tecidos com estamparia criativa, novas composições com adereços e
acessórios diferentes, realçar o visual e a estética do conjunto e etc. Afinal, modelar
roupa é uma arte.

O atendimento pessoal qualificado é um fator que agrega valor de alto significado para
o cliente. É fundamental, na construção de relacionamento duradouro, conhecer quem
são os clientes e entender suas reais expectativas e necessidades.

É importante pesquisar junto aos concorrentes para conhecer os serviços que estão
sendo adicionados e desenvolver opções específicas, com o objetivo de proporcionar
ao cliente um produto diferenciado. Além disso, conversar com os clientes atuais para
identificar suas expectativas é muito importante para o desenvolvimento de novos
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serviços ou produtos personalizados, o que amplia as possibilidades de fidelizar os
atuais clientes, além de cativar novos.

A divulgação é um componente fundamental para o sucesso de um ateliê de vestidos
para festas. As campanhas publicitárias devem ser adequadas ao orçamento da
empresa, à sua região de abrangência e às peculiaridades do local. Abaixo, sugerem-
se algumas ações mercadológicas acessíveis e eficientes:

- Confeccionar folders e flyers para a distribuição em residências;

- Anunciar em jornais de bairro e revistas locais de moda;

- Divulgar os serviços em lojas de tecidos;

- Montagem de um showroom no ateliê, com os modelos produzidos;

- Montagem de um portfólio impresso de modelos produzidos;

- Patrocinar eventos de moda.

Levando-se em consideração que uma das estratégias mais adequadas é baseada na
diferenciação, os instrumentos de divulgação devem ser sempre aqueles que permitem
a personalização, o destaque dos atributos e da individualidade do cliente. É comum a
divulgação através de desfiles. Outra estratégia que pode ser utilizada para a
divulgação é a cessão de roupas para determinadas personalidades se apresentarem
em eventos. Afinal, a roupa se torna mais atraente quando se destaca no corpo de
alguém, especialmente um rosto mais conhecido.

O empreendedor deve sempre entregar o que foi prometido e, quando puder, superar
as expectativas do cliente. Ao final, a melhor propaganda será feita pelos clientes
satisfeitos e bem atendidos.

16. Divulgação

O segmento de ATELIÊ DE VESTIDOS PARA FESTA, assim entendido pela
CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 1412-6/01 como a
atividade de exploração deconfecção de artigos do vestuário masculino, feminino e
infantil (blusas, camisas, vestidos, saias, calças, ternos, casacos, etc.), feitos com
qualquer tipo de material (tecidos planos, tecidos de malha, couros, etc.), poderá optar
pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

17. Informações Fiscais e Tributárias
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Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno
Porte), instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta anual
de sua atividade não ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para
micro empresa R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para empresa de
pequeno porte e respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/):

    •  IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);
    •  CSLL (contribuição social sobre o lucro);
    •  PIS (programa de integração social);
    •  COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);
    •  ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços);
    •  ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza);
    •  INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal).
Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para
esse ramo de atividade, variam de 4,5% a 17,42%, dependendo da receita bruta
auferida pelo negócio. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da
opção pelo SIMPLES Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro
mês de atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao
número de meses de atividade no período.

Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder
benefícios tributários para o ICMS (desde que a atividade seja tributada por esse
imposto), a alíquota poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal poderá
ocorrer redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.

Se a receita bruta anual não ultrapassar a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o
empreendedor, desde que não possua e não seja sócio de outra empresa, poderá
optar pelo regime denominado de MEI (Microempreendedor Individual) . Para se
enquadrar no MEI o CNAE de sua atividade deve constar e ser tributado conforme a
tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 - Anexo XIII
(http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm).
Neste caso, os recolhimentos dos tributos e contribuições serão efetuados em valores
fixos mensais conforme abaixo:

I) Sem empregado

    •  5% do salário mínimo vigente - a título de contribuição previdenciária do
empreendedor;
    •  R$ 1,00 mensais de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias; e/ou
    •  R$ 5,00 a título de ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza.
II) Com um empregado: (o MEI poderá ter um empregado, desde que o salário seja de
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O empreendedor recolherá mensalmente, além dos valores acima, os seguintes
percentuais:

    •  Retém do empregado 8% de INSS sobre a remuneração;
    •  Desembolsa 3% de INSS patronal sobre a remuneração do empregado.
Havendo receita excedente ao limite permitido superior a 20% o MEI terá seu
empreendimento incluído no sistema SIMPLES NACIONAL.

Para este segmento, tanto ME, EPP ou MEI, a opção pelo SIMPLES Nacional sempre
será muito vantajosa sob o aspecto tributário, bem como nas facilidades de abertura do
estabelecimento e para cumprimento das obrigações acessórias.

Fundamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as alterações das Leis
Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê
Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.

Couromoda

Feira Internacional de Calçados, Artigos Esportivos e Artefatos de Couro

Rua Padre João Manuel, 923 – 6º andar

CEP: 01411-001

São Paulo – SP

Fone: (11) 3897-6100

Fax: (11) 3897-6161

Website: http://www.couromoda.com.br

E-mail: couromoda@couromoda.com.br

Encontro da Moda Feminina

Evento: Anual

Local: São Paulo - SP

www.encontrodamoda.com.br

18. Eventos
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Expo Casar

São Paulo – SP

Fone: (11) 3852-0323

Website: http://www.expocasar.com.br

E-mail: eventos@expocasar.com.br

Fashion Rio

Evento: Anual

Local: Rio de Janeiro - RJ

http://www.fashionrio.org.br

Feira de Moda, Beleza e Saúde - Expo Beauty

Evento: Bienal

Local: São Paulo - SP

http://www.expobeauty.com.br

Feira e Exposição do Vestuário - EXPOVEST

Evento: Semestral

Local: Cianorte - PR

http://www.expovest.com.br

Feira Internacional de Máquinas e Componentes para a Indústria de Confecções -
FEIMACO

Evento: Bienal

Local: São Paulo - SP

http://www.feimaco.com.br

Feira Internacional do Vestuário - TEXFAIR FASHION

Evento: Anual
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Local: Blumenau - SC

http://www.tesfair.com.br

São Paulo Fashion Week

Evento: Anual

Local: São Paulo - SP

http://www.saopaulofashionweek.com.br

Tecnotêxtil Brasil

Feira de Tecnologias para a Indústria Têxtil

São Paulo – SP

Fone: (11) 5589-2880

Website: http://www.tecnotextilbrasil.com.br

E-mail: fcem@fcem.com.br

Relação de entidades para eventuais consultas:

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - ABIT

Rua Marquês de Itu, 968 - Vila Buarque - São Paulo - SP

(11) 3823-6100

http://www.abit.org.br

Associação Brasileira de Estilistas - ABEST

Rua Sabará 566, conjunto 141/143 - São Paulo - SP

CEP 01239-010

Tel: (11) 3256-1655

http://www.abest.com.br

19. Entidades em Geral
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Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos

Av. Jabaquara, 2.295.

CEP: 04045-902

São Paulo - SP

Fone: (11) 5582-6300

Fax: (11) 5582-6312

Website: http://www.abimaq.org.br

Instituto Brasileiro de Moda

Av. São Luiz 258, loja 14 - São Paulo - SP

Tel: (11) 3159-2952

http://www.ibmoda.com.br

As normas técnicas são documentos de uso voluntário, utilizados como importantes
referências para o mercado.

As normas técnicas podem estabelecer requisitos de qualidade, de desempenho, de
segurança (seja no fornecimento de algo, no seu uso ou mesmo na sua destinação
final), mas também podem estabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões,
tipos, usos, fixar classificações ou terminologias e glossários, definir a maneira de
medir ou determinar as características, como os métodos de ensaio.

As normas técnicas são publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT. Não existem normas técnicas que regulamentem este segmento empresarial.

20. Normas Técnicas
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Aba: Parte anexa pendente de certas peças do vestuário. É também o nome que se dá
ao rebordo do chapéu.

Acessórios: Grande número de itens que compõem os trajes femininos e masculinos.
Entre eles bijuterias, bolsas, cintos, relógios, lenços, etc. A partir dos anos 1980,
ganharam destaque principalmente no guarda-roupa das mulheres.

Acolchoado: Tecido de algodão em formato quadrado que deixa partes em relevo.

Adamascado: Esse tecido possui desenhos brilhantes e opacos em sua constituição e
aparece sempre em coleções com inspiração no Oriente. Pode ser de seda, raiom,
linho ou algodão. É muito usado nas roupas femininas.

Algodão / cotton: O algodão constitui uma das principais fibras têxteis de produção,
com comercialização e uso em larga escala mundial. No Brasil, é a principal fibra têxtil,
tendo suas fontes de produção localizada nas regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste do
país. As principais características para a produção de fios de algodão de boa qualidade
são: o comprimento da fibra e a resistência da fibra.

Alongamento do fio: A capacidade de alongamento do fio open end é maior, importante
para a malharia, mas problemático para o acabamento, pois malhas com fios open end
tendem a ficar mais largas e necessitam de regulagens especiais.

Assimetria: Dá-se esse nome a formas diferentes e desproporcionais que parecem não
combinar, mas na moda muitas vezes causam um bom efeito visual. Decotes um
ombro só e saia com pontas irregulares são bons exemplos.

Baile: É o modelo vestido para festa dos sonhos, é todo acinturadinho em cima,
semelhante a um corpete e a saia abre na cintura com muito volume, cheia de tule por
baixo.

Barbatana: Haste removível ou não, presente em costuras de tecidos duplos que
servem para dar sustentação à roupa. É usada em peças como corpetes e vestidos
tomara-que-caia.

Basque: Tipo de saiote rodado, franzido ou pregueado. A origem da palavra é francesa
e significa parte de uma peça de roupa que cobre os quadris a partir da cintura.

Blusê: Efeito de costura que se pode criar numa blusa ou num vestido. A parte de cima
da peça é mais larga, terminando mais justa e ligeiramente franzida na cintura.

Bolero: Casaquinho aberto, com ou sem mangas, que vai até quase a altura da cintura.
Tem origem espanhola. Pode ser usado por cima de camisetas e vestidos.

21. Glossário

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 25

www.sebrae.com.br


 G
lossário

Bordado com aplique: A máquina de bordar sustenta 15 cabeçotes que podem produzir
vários tipos de bordados, um modelo é aquele que possui o aplique. Este aplique, já na
forma do desenho e tecido, pode ser de vários tecidos, como o feltro, por exemplo. O
aplique é posto manualmente depois é preso pelo bordado feito em cima ou ao redor
do aplique.

Bouclê: Do adjetivo francês bouclè (que forma um anel). É um fio retorcido onde
aparecem laçadas e nós, resultando uma textura crespa.

Bustier: Que cobre o busto, pode ser curto como um sutiã ou comprido como
espartilho.

Cache-coeur: Decote cruzado, também conhecido como envelope, usado em blusas
com ou sem manga e em vestidos.

Calado: Expressão usada para referir-se às peças de tricô, que descreve o
acabamento sem costura (sem emenda), quando a peça sai praticamente pronta da
máquina.

Canelado: Possibilita um ajuste perfeito ao corpo, dando liberdade aos movimentos. O
ponto de malharia em canelado combina elasticidade e alongamento, proporcionando
um bom stretch. Sua textura agrega um visual básico e moderno.

Coluna: É o modelo de vestido para festa tipo coringa. É um tomara que caia de tecido
leve, todo soltinho. Perfeito para quem gosta de conforto e quer passar longe dos
vestidos coladinhos.

Decote coração: Decote cortado com as clássicas formas superiores do coração. Muito
usado nas blusas e nos vestidos de festa.

Drapeado: Efeito produzido por dobras e pregas de um tecido. Aplica-se em blusas,
vestidos e saias.

Fenda: Abertura feita no vestuário feminino, como recurso prático, para facilitar o
movimento do corpo ou como elemento de sensualidade em saias e vestidos. Em
1960, o estilista Pierre Cardin criou calças com fendas que iam dos quadris até a barra
e ganhavam movimento com o caminhar das mulheres.

Fio cardado: O fio cardado, devido a não passar pela penteadeira, possui mais fibras
curtas, o que propicia uma maior formação de pilling (bolinhas no tecido) e neps
(defeito na regularidade do fio). A aparência também é prejudicada, pois o mesmo
possui uma maior irregularidade.

Frente-única: Tipo de decote ou vestido aberto nas costas, com alças que se
sustentam no pescoço.

Fru fru: Talvez o ornamento feminino por excelência. Forma onomatopéica de
babadinhos franzidos, em geral estreitos.
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Gel relevo, estampa: Estampa aplicada com uma camada em relevo de gel incolor
(PLASTISOL), o qual dá um aspecto plastificado e meio brilhante na estampa.

Glitter, Estampa: A malha é estampada em quadro com o glitter na cor desejada e esta
estampa leva uma camada de pasta incolor que não sai na lavagem em máquina, pois
a pasta incolor a protege.

Goufre / Jacquard: São malhas que apresentam desenhos que são obtidos através de
uma seleção eletrônica das agulhas dos teares.

Habillé: Esse termo francês designa o estilo de traje a rigor, com vestidos de luxo,
usado em noites de gala.

Império: O nome desse modelo de vestido para festas já diz tudo. É um clássico, que
já vimos em diferentes filmes de época. O ajuste é logo abaixo do seio, a saia é
soltinha e geralmente o tecido é mais leve.

Lã: Fibra natural animal, proveniente da tosquia de ovelhas e carneiros. A lã é utilizada
desde a idade da pedra, sendo que evoluiu, de uma fibra grosseira na antiguidade a
uma fibra nobre, pela seleção de raças de animais produtores.

Linha A: Idealização de Chistian Dior em 1955, para um tipo de roupa que se
caracteriza por uma silhueta de ombros estreitos, cintura baixa e saia em evasê.

Linha H: O estilista Christian Dior foi o responsável por criar essa moda em 1954. As
características desse estilo são peças de cintura bem marcada, com quadris e parte
superior estreitos e definidos.

Linha princesa: Os vestidos desse estilo são sem corte na cintura, ajustados no peito
com saia reta ou com forma mais volumosa. Antigamente eram usados com anquinhas
para dar volume à parte anterior. O auge dessa moda foi no século 19.

Linha T: Típica dos anos 1980, essa forma de vestuário feminino se caracteriza pelas
linhas retas na zona do tronco, com grandes ombreiras, saias tipo tubos e mangas de
ângulos retos, dando à peça (vestido ou casaco) um aspecto unificado.

Linho: Fibra natural vegetal, proveniente do caule da planta de mesmo nome. É
provavelmente a primeira fibra natural que foi utilizada pelo homem para usos têxteis.

Melànge: Fio 100% algodão, onde a característica mescla é obtida no processo de
fiação, com o tingimento da pluma do algodão.

Microfibra: O termo microfibra é concedido a fios sintéticos que são formados por
filamentos extremamente finos. Estes filamentos podem ser 60 vezes mais finos que
um fio de cabelo e 10.000 filamentos de microfibra podem pesar menos que 1 grama.
Os artigos de malha produzidos com Microfibras possuem como características, o
toque sedoso, vestem muito bem, encolhimento da peça extremamente baixo, alta
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resistência, baixo abarrotamento e bom isolamento quanto a vento e frio. As
microfibras podem ser de poliéster, poliamida (NYLON), acrílico ou viscose.

Micro modal: Fibra composta de 100% da mais pura celulose (o liocel). Micro Modal
corresponde a todas as exigências humanas e ecológicas e é produzida,

exclusivamente a partir de celulose tratada sem cloro. Micro Modal não contém
concentrações de substâncias nocivas, é livre de pesticidas e não causa irritações
cutâneas. Tecido de alta maciez, brilho, caimento e transpira quase 50% da umidade.
Na coleção, a fibra é utilizada juntamente com o Algodão para elaborar malhas para os
artigos underwear, uma vez que provoca a sensação de conforto e maciez altíssimos
para um vestuário íntimo e que fica em contato constante com a pele humana.

Nylon: É o termo aplicado para um produto de origem sintética largamente utilizado em
fibras têxteis, que se caracteriza pela sua grande resistência, tenacidade, brilho e
elasticidade. Foi desenvolvido nos anos 30 e hoje Nylon é o nome dado a toda uma
família de fios e fibras sintéticas, chamadas de poliamidas.

Organdi: Tecido semelhante à musselina, só que com acabamento engomado (toque
encorpado).

Organza: Tecido enrijecido com a própria goma da seda. Fina e transparente, em geral
de fio poliamida, é mais encorpada que o organdi. No mercado, existe a organza de
filamento sintético, como o poliéster, que é endurecida por processo químico. Essa tela
é encontrada também bordada (laise) ou estampada. Utilizada em vestuário feminino.

Panamá: Nome fantasia para tecido em construção de tela 1 x 1 em 100% algodão.

Penteado, fio: No sistema penteado o fio passa por um equipamento que se chama
penteadeira. Este equipamento tem a função de retirar as fibras mais curtas (antes de
se formar o fio) e impurezas como cascas, que são provenientes do algodão e não
foram retirados em processos anteriores. Este processo confere um fio de qualidade
superior, visto que este é mais limpo, não possui fibras curtas e é mais resistente. Tem
menos neps e forma menos pilling na malha acabada. Porém, devido à retirada de
mais fibras no processo, a perda de algodão para a produção do fio é maior, o que
juntamente com a inclusão de mais um equipamento no fluxo produtivo eleva o custo
de fabricação e conseqüentemente o preço do fio, sendo este o fator principal para o
encarecimento do fio penteado.

Plano, tecido: Formado pelo entrelaçamento de fios perpendiculares, ou seja, os fios
do comprimento (vertical URDUME) entrelaçam-se com os fios da largura (horizontal
TRAMA), compondo o tecido.

Poliéster: Fibra artificial sintética, obtida de processos químicos, derivada do petróleo.
O poliéster é caracterizado por ter uma ótima resistência, baixo encolhimento,
secagem rápida, resistente ao amarrotamento e abrasão, baixa propagação de
chamas. A principal vantagem quando comparado com as microfibras de poliamida é o
custo. Sua desvantagem é o processo de tingimento, o qual requer mais calor e leva
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mais tempo para ter a cor fixada.

Princesa: O modelo de vestido para festas é superelegante, é justinho em cima, com
cintura alta e marcada e a saia abre em A, criando volume. Dá para usá-lo em
diferentes eventos.

Reativa, estamparia: Estampa feita com corantes reativos que oferecem um toque
mais macio e melhor solidez (resistência da cor no tecido após várias lavagens).

Sarja: Construção de ligação do tecido plano, caracterizado pelo pronunciamento da
diagonal. Tecido básico e versátil, apresenta um excelente caimento, um ótimo aspecto
após lavagem e combina com qualquer tipo de clima. É mais utilizada por amarrotar
menos do que a tela.

Seda: Fibra natural, animal. É um filamento contínuo formado pelo bicho-da-seda em
um casulo. Supõe-se que a seda tenha sido descoberta por volta de 2.640 a.C., por
uma princesa chinesa.

Sereia: É um modelo de vestido para festas supercolado no corpo e a saia abre no
joelho criando a cauda de sereia.

Sobreposição: Produções compostas de roupas colocadas umas sobre as outras. A
regra básica pede as peças mais finas próximas da pele.

Tafetá: Tecido fino, brilhante e acetinado, feito a partir de fios de seda. É utilizado no
revestimento de bolsas e sapatos e na confecção de roupas de festa.

Tom sobre tom: Também chamada de ton sur ton (em francês), se refere à
combinação de peças de uma produção com a mesma cor em tonalidades próximas,
que não causam muito contraste no visual.

Tons Pastel: Claros e suaves, eles são baseados nas cores dos lápis de mesmo nome,
usados para pintura em telas. Por serem misturados com água ou tinta branca, os tons
têm aparência lavada. Roupas nessa tonalidade vão bem no calor por transmitirem
frescor e leveza.

Tricoline: Tecido de construção de tela com a leveza e a resistência do algodão
penteado mercerizado. Atende a um mercado cada vez mais sofisticado e exigente em
tecidos leves, especialmente nos segmentos de camisaria.

Viscose / Modal / Lyocel: Fibra artificial de polímero natural, proveniente de celulose
regenerada a partir de algodão ou polpa de madeira. As fibras Modal e Lyocel são
subcategorias da viscose.
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O atendimento é um componente fundamental para a formação da clientela. Atender
pontualmente, com hora marcada, e dedicar atenção integral ao cliente facilitam o
processo produtivo e evitam erros de confecção.

A princípio, o ateliê pode trabalhar sob encomenda de clientes e estilistas, com
modelos de vestidos prontos. Com o tempo, será possível a contratação ou parceria
com um estilista, para o desenho de modelos exclusivos aos clientes.

A criação de uma marca própria de vestidos é o passo seguinte para os ateliês de
sucesso. Neste momento, o negócio dá um salto quântico, transformando-se em uma
confecção com mais investimentos, estilista próprio, linha de produção, estoque e
canais de venda. Para cada vestido personalizado, são necessárias 10 peças
comerciais para gerar volume de sustentação no mercado. Tal expansão só deve ser
realizada quando o ateliê já tiver passado por alguns anos de estabilidade,
consolidação da clientela e conhecimento do mercado.

Há que se considerar, também:

- Investir na qualidade global de atendimento ao cliente, ou seja: qualidade do serviço,
ambiente agradável, profissionais atenciosos, respeitosos e interessados pelo cliente;

- Procurar fidelizar a clientela com ações de pós-venda, como: remessa de cartões de
aniversário, comunicação de novos itens colocados à venda, contato telefônico para
oferecer produtos inovadores, etc;

- A presença do proprietário em tempo integral é fundamental para o sucesso do
empreendimento;

- O empreendedor deve estar sintonizado com a evolução do setor, pois esse é um
negócio que requer inovação e adaptação constantes, em face das novas tendências
que surgem dia-a-dia;

- Os empregados devem participar de cursos de aperfeiçoamento, congressos e
seminários, para garantir a atualização do negócio ateliê de vestidos para festas;

- O empreendedor deve ser criativo e ousado validando conceitos de comunicação
inovadores, de forma que consiga manter o empreendimento em evidência no mercado
e diante dos consumidores atuais e potenciais.

22. Dicas de Negócio
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No segmento de vestidos para festas o empreendedor precisa estar atento às
tendências da moda e hábitos dos clientes. Deve identificar os movimentos deste
mercado e adaptá-los à sua oferta, reconhecendo as preferências dos clientes e
renovando continuamente a oferta de produtos.

Outras características importantes, relacionadas ao risco do negócio, podem ajudar no
sucesso do empreendimento:

- Busca constante de informações e oportunidades;

- Iniciativa e persistência;

- Comprometimento;

- Qualidade e eficiência;

- Capacidade de estabelecer metas e assumir riscos;

- Planejamento e monitoramento sistemáticos;

- Independência e autoconfiança;

- Senso de oportunidade;

- Liderança;

- Ter paixão pela atividade e conhecer bem o ramo de negócio;

- Ter atitude e iniciativa para promover as mudanças necessárias;

- Acompanhar o desempenho dos concorrentes;

- Saber administrar todas as áreas internas da empresa;

- Saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos;

- Ter visão clara de onde quer chegar.

23. Características Específicas do Empreendedor

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 31

www.sebrae.com.br


 B
ibliografia C

om
plem

entar

ABRIL. Estilo de vida: o seu guia completo de moda. Ed. Abril, 2006.

AFLALO, Diana. Dicionário de termos da moda: mais de 2.000 verbetes para entender
o mundo fashion - inglês-português/português-inglês. São Paulo: Publifolha, 2007.

AIUB, George Wilson et al. Plano de Negócios: serviços. 2. ed. Porto Alegre: Sebrae,
2000.

ANDRADE, Patrícia Carlos de. Oriente-se: guia de profissões e mercado de trabalho.
Rio de Janeiro: Oriente-se, 2000.

BARBOSA, Mônica de Barros; LIMA, Carlos Eduardo de. A Cartilha do Ponto
Comercial: como escolher o lugar certo para o sucesso do seu negócio. São Paulo:
Clio Editora, 2004.

BAUDOT, François. Moda do século. Tradução Maria Thereza de Rezende Costa. 4.
ed. São Paulo: Cosac Naify, 2000.

BIRLEY, Sue; MUZYKA, Daniel F. Dominando os Desafios do Empreendedor. São
Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2004.

BONNELL, Kimberly. O que usar: um guia prático de moda e estilo. 2. ed. Rio de
Janeiro: Best Seller, 2005.

BRAGA, João. História da moda: uma narrativa. 3. ed. Murumbi, SP: Anhembi., 2004.

CALLAN, Georgina O'Hara. Enciclopédia da moda: de 1840 à década de 90. São
Paulo: Companhia das Letras, 2007.

CIDREIRA, Renata P. Os sentidos da moda. São Paulo: Annablume, 2005.

COBRA, Marcos. Marketing & moda. São Paulo: Senac, 2007.

COSTA, Nelson Pereira. Marketing para Empreendedores: um guia para montar e
manter um negócio. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003.

DAUD, Miguel; RABELLO, Walter. Marketing de Varejo: Como incrementar resultados
com a prestação de Serviços. São Paulo: Artmed Editora, 2006.

DELIUS, Peter. História da moda: do Século XX. [S. l.]: Konemann, 2001.

DISITER, Márcia & VIEIRA, Silva. A moda como ela é. Rio de Janeiro: Senac-RJ,
2006.

24. Bibliografia Complementar

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 32

www.sebrae.com.br


 Fonte de R
ecurso  /   Planejam

ento Financeiro  /   Produtos e Serviços - Sebrae

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. 14. ed. São Paulo: Cultura Editores
Associados, 1999.

KALIL, Gloria. Chic homem: manual de moda e estilo. 14 ed. São Paulo: Senac, 2003.

______. Chic (érrimo): moda e etiqueta em novo regime. [S. l.]: Códex, 2004.

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São
Paulo: Prentice Hall, 2000.

MATARAZZO, Claudia. Casamento sem frescura. São Paulo: Melhoramentos, 2001.

MENDES, Valerie; HAYE, Amy de la. A moda do Século XX. Santos: Martins Fontes,
2003.

PALOMINO, Érika. A moda. São Paulo: Publifolha, 2002.

PARENTE, Juracy. Varejo no Brasil. São Paulo: Ed Atlas, 2000.

RATTO, LUIZ. Comércio : um mundo de negócios. Rio de Janeiro: Senac Nacional,
2004.

SABINO, Marco. O dicionário da moda. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

SILVA, José Pereira. Análise Financeira das Empresas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

25. Fonte de Recurso

26. Planejamento Financeiro

27. Produtos e Serviços - Sebrae

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 33

www.sebrae.com.br


 Sites Ú
teis

28. Sites Úteis

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 34

www.sebrae.com.br

