VOCÊ SABE ONDE SUA OFICINA*
DE COSTURA ESTÁ NO MERCADO
TÊXTIL E DA MODA?
*Oﬁcina de costura – consideramos facções que
costuram peças já cortadas

Conhecer como o mercado têxtil e da moda estão estruturados é
fundamental para entender a situação atual da sua oﬁcina de costura.

E, com isso, poder pensar em alternativas e melhorias!
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*SEGMENTO DE FORNECEDORES

As oﬁcinas, ou facções, de
costura estão nesta etapa!

Cada etapa deste mercado tem diferentes processos, a
depender desde o tipo da matéria prima (tecido), aviamentos,
acabamento, modelagem até o tamanho do varejista (loja).
Por isso, que conhecer seu cliente
(marca-varejista) é importante para
entender os desaﬁos e oportunidades
enfrentadas por uma oﬁcina de costura.

Um ponto importante é que clientes de
tamanhos diferentes exigem oﬁcinas de
costura com características distintas.
Por exemplo, para ajudar a ilustrar vamos falar de

2 tipos de clientes:

GRANDES
VAREJISTAS

MÉDIOS OU
PEQUENOS
VAREJISTAS

EXIGÊNCIAS DE UM GRANDE VAREJISTA:

Totalmente
regularizada:
formalização
completa,
funcionários
contratados,
documentação

Estrutura
regular:
maquinário,
instalações
elétricas e de
segurança,
higiene,
organização

Endereço
da oﬁcina
separado
da moradia

Certiﬁcações,
exemplo:
ABVTEX

Este varejista (loja) cria a coleção que deseja vender e contrata um
fornecedor (indústria) para fazer sua coleção de roupas.
Este fornecedor, chamado de fornecedor direto, pode fazer todo o
processo desde a modelagem até embalagem das peças e
entregá-las prontas para os varejistas.
Mas também pode terceirizar alguns serviços com fornecedores subcontratados. Estes podem ser
oﬁcinas dos mais diversos tipos, como uma oﬁcina de costura.
Depois essa peça fechada (costurada) é enviada de volta para quem contratou os serviços até chegar lá
no fornecedor direto que entrega as roupas para o varejista (loja). Essa loja irá vender as peças aos seus
clientes ﬁnais (consumidores).

Então já descobriu onde sua oﬁcina de
costura pode estar nesta cadeia?
Caso cumpra com as exigências
deste GRANDE VAREJISTA,
você pode estar aqui:

A roupa vai
para a loja e
é vendida
para as
pessoas

Consumidor Final

Este fornecedor
direto subcontrata
outros
prestadores de
serviços: oﬁcinas
de corte, costura,
estamparia,
bordado, etc

A marca
(varejista)
faz um
pedido de
produção
para seu
fornecedor
Grande varejista

Fornecedor Direto

Fornecedor
Subcontratado Terceirizado

EXIGÊNCIAS DE UM MÉDIO E PEQUENO
VAREJISTA:
Endereço da
oﬁcina e da
moradia podem
ser o mesmo
(isso varia de
cada varejista),
mas preferem
endereços
separados.

Não
necessariamente
exigem
certiﬁcação, mas
podem ter
exigências
mínimas

Regularizada:
formalização,
documentações

Este varejista (loja) cria a coleção que deseja vender. Normalmente ele faz
parte do processo de produção internamente, podendo ser modelagem,
ampliação e corte, por exemplo.
Mas também pode fazer parte da produção externamente, contratando
fornecedores externos para confeccionar parte especializada de sua
produção, como oﬁcinas de costura, bordado ou passadoria.
Depois essa peça fechada (costurada) é enviada de volta para quem
contratou os serviços, o varejista (loja). Essa loja irá vender as peças
aos seus clientes ﬁnais (consumidores).

Então já descobriu onde sua oﬁcina de
costura pode estar nesta cadeia?
Caso cumpra com as exigências deste MÉDIO OU
PEQUENO VAREJISTA, você pode estar aqui:
A roupa vai
para a loja e
é vendida
para as
pessoas

Consumidor Final

A marca
(varejista)
normalmente
produz parte
internamente

Médio e pequeno
varejista

Fornecedor Externo

Boa estrutura :
maquinário,
instalações
elétricas e de
segurança,
higiene,
organização são
bem avaliadas,
mas nem sempre
exigidas

Como ilustrado nos exemplos acima, o tamanho e tipo de varejista terá exigências
diferentes com seus fornecedores. Por isso, é importante que consiga avaliar sua
estrutura, capacidade produtiva e nível de regularização, para saber para qual tipo de
cliente poderá fornecer.
E para conseguir se inserir em um mercado mais regular, será preciso maior investimento, capacitação e formalização.

ALGUMAS DICAS E OBSERVAÇÕES:
Valores justos pagos por peças não dependem do tamanho de seu
cliente, mas sim das boas práticas que ele realiza!

Saber preciﬁcar seu trabalho é fundamental para exigir melhores valores por
peças, pois se não sabe quanto realmente custa essa produção, não saberá
exigir melhores pagamentos pelos meus clientes.

Normalmente, os clientes que exigem maior
regularização também proporcionam uma
relação mais justa de trabalho, pagando inclusive
valores mais altos.

Onde p ode buscar m ais informações?
Cursos em gestão de negócios para imigrantes em espanhol: www.estamosjuntos.org.br
Mentoria: tenha um mentor com experiência para apoio individual: www.gurodenegocios.org.br
Requisitos para instalações elétricas e apoio para oﬁcinas: Alinha

Realização:

Apoio - Recurso Semente

