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RESUMO: Muitos empreendimentos, por um lado, nascem do descobrimento de um novo mercado ou
de um novo nicho que tenha surgido no mercado, onde haja alta capacidade de exploração. A
Economia Criativa é muito ampla e permite identificar nichos e criar demandas, principalmente em um
momento de transição. É a base para o desenvolvimento de iniciativas de diversas naturezas. Sob a
ótica do empreendedorismo, a Economia Criativa apresenta grandes oportunidades. O objetivo deste
artigo é verificar se a constituição de uma empresa de corte e costura para atendimento da demanda
por roupas para utilização em eventos locais possui viabilidade em termos de estratégia financeira
com base em uma visão de empreendedorismo social Essa pesquisa pode ser classificada como
exploratória, pois, tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a
torná-lo mais explícito. Foi aplicado um questionário estruturado com pessoas envolvidas no setor de
corte e costura para buscar entender mais da realidade por elas vivida e a partir de sua experiência
profissional discutir a viabilidade de um empreendimento neste setor. No contexto regional as
costureiras oferecem todos os tipos de serviços, desde pequenos concertos até roupas para eventos
especiais, como vestidos de noivas, porém os serviços para as roupas para eventos apresentam uma
baixa oferta, o que torna viável economicamente a constituição de uma empresa que venha atender
esse nicho de mercado. Do ponto de vista social, a criação de novas fontes de emprego e renda para
a região, torna o empreendimento socialmente sustentável.
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos empreendimentos, por um lado, nascem do descobrimento de um novo 

mercado ou de um novo nicho que tenha surgido no mercado, onde haja alta capacidade de 

exploração. Por outro lado, outros empreendedores abrem seu próprio negocio por 

necessidade, seja por uma situação de desemprego ou pelo baixo salário oferecido em sua 

atividade remunerada. Diante disso, nas ultimas décadas, o Brasil apresentou uma explosão 

de novos empreendedores, que buscam, através do seu próprio negocio, manter-se 

financeiramente estáveis e atingir o tão esperado sucesso (MARTINS, 2011). 

No contexto regional, especificamente na cidade de Juara/MT, o setor de serviços 

possui algumas dificuldades no campo do empreendedorismo. As empresas geralmente 

procuram realizar processos que já são conhecidos pelos consumidores. Esta visão baseia-

se no isomorfismo categorizado por Dimaggio e Powel (1997) como coercitivo, normativo e 

mimético. 

O objetivo deste artigo é verificar se a constituição de uma empresa de corte e 

costura para atendimento da demanda por roupas para utilização em eventos locais possui 

viabilidade em termos de estratégia financeira com base em uma visão de 

empreendedorismo social. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Essa pesquisa pode ser classificada como exploratória, pois, tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Para 

a realização dessa pesquisa as técnicas utilizadas foram de levantamento bibliográfico a 

partir de artigos científicos, estudos de caso e livros sobre a constituição de um ateliê de 

corte e costura, empreendedorismo e economia criativa de suas relações e a viabilidade 

econômica.  

O método utilizado para a pesquisa é de caráter quantitativo, pois de acordo com 

Creswell (2007, p. 161-162) um projeto de levantamentodá uma descrição quantitativa ou 

numérica de tendências,atitudes ou opiniões de uma população ao estudar uma amostra 

dela. Apartir dos resultados da amostragem, o pesquisador generaliza ou faz alegações 

acerca da população. A técnica para tratamento de dados é de natureza qualitativa, pois de 

acordo com Minayo (1994. p.21-22) “a qualitativa responde à questões muito particulares. 

Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
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crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de 

variáveis.” O método utilizado neste trabalho é de caráter mistos que segundo Creswell 

(2007, p. 211) tem o objetivo de reunir dados quantitativos e qualitativos em um único 

estudo.A fim de atingir os objetivos propostos no estudo, foi adotada uma metodologia de 

contato direto com algumas pessoas envolvidas no setor de corte e costura do município. 

Através de um questionário estruturado foram coletados dados relacionados a 

questões sociais e financeiras de oito pessoas envolvidas no setor de corte e costura no 

contexto regional, que buscam entender mais da realidade por elas vivida e a partir de sua 

experiência profissional discutir a viabilidade de um empreendimento neste setor. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Empresas empreendedoras 
 

Empresa é um organismo econômico destinado à produção de mercadorias e/ou 

serviços, com o objetivo de lucro para o empresário. Já a teoria organicista trata de leis e 

teorias biológicas aplicadas às ciências sociais, e a teoria econômica de produção de bens 

econômicos. Logo, as empresas comerciais, industriais, agrícolas, hoteleiras, de 

transportes, de diversões, etc. são consideradas organismos econômicos que produzem 

mercadorias e/ou serviços com o objetivo de lucro. (SILVA, 2000) 

Para Diniz (2009) o tema empreendedorismo é secular, tão antigo que, achar obras 

literárias sobre o tema não é uma tarefa difícil, aliás, é natural já que se trata de um tema tão 

popular e antigo, e segundo Dolabela (2006) “empreendedorismo não é um tema novo ou 

modismo: existe desde sempre, desde a primeira ação humana inovadora, com o objetivo 

de melhorar as relações do homem com os outros e com a natureza”. 

Para Schumpeter (1982), empreendedor é aquele que desestabiliza a ordem 

econômica existente pelaintrodução de novos produtos e serviços, por criar novas formas de 

organização ou por explorar novos recursos materiais. Já para Filion (2000, p. 2-7) o que os 

empreendedoresfazem está intimamenteligado à maneira como interpretamo que está 

ocorrendo em umsetor em particular do meio. Seuconhecimento de um mercado específico 

ou do desenvolvimento deum novo produto ou de um novoprocesso fabril irá levá-los a 

teruma visão de alguma coisa diferentee a comercializá-la. 
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Constituição de um ateliê de corte e costura 
 

Ateliê de costura é um negócio direcionado para a personalização do vestuário, 

através da confecção de roupas sob medidas para festas, para noivas, para caracterização 

de atores no teatro, roupas de uso diário e etc. O ateliê de costura é uma evolução mais 

charmosa da costureira de bairro. Oferecendo serviços e produtos personalizados, consiste 

em produzir roupas que reforcem características da personalidade do cliente. A roupa 

feminina sempre esteve relacionada à sedução, à autoestima e à satisfação em apresentar-

se em alto estilo. Para o negócio de ateliê de costura deve-se considerar a importância do 

vestuário no processo da construção da identidade de cada ser humano (SEBRAE, 2015).  

A moda feminina é a mais escolhida entre os segmentos do mercado, pela sua 

grande procura, mas outros segmentos podem ser explorados, como a moda masculina, a 

moda teen ou infanto-juvenil, e a moda infantil. Os ateliês de costura estão se expandindo 

por vários fatores, dentre os quais destacam-se a volta dos tecidos com padrão internacional 

ofertado pela indústria brasileira proporcionando melhora na qualidade e a redução na 

concorrência das roupas importadas em razão da alta do dólar, que a partir da crise mundial 

assolou os mercados produtores, promovendo queda nos preços das roupas 

nacionais(SEBRAE, 2015). 

 

O mercado de roupas de festas 
 

O mercado brasileiro da moda está vivenciando um ciclo de grande expansão. 

Atualmente emprega aproximadamente 1,4 milhões de trabalhadores, sendo que 90% é 

representado pelo trabalho das mulheres, e fatura aproximadamente US$ 21 bilhões por 

ano. O mundo da moda atual reconhece a qualidade do mercado brasileiro por seu 

dinamismo e pela sua criatividade (SEBRAE, 2015). 

Os ateliês de costura vêm sendo estimulado por diversos fatores. A indústria têxtil 

brasileira, por exemplo, voltou a oferecer tecidos com padrão internacional, como resultado 

da política de investimentos da década de 90. Além disso, as roupas importadas que 

ameaçavam com forte concorrência, por causa dos preços mais baixos,  estão perdendo 

espaço, tanto em conseqüência da alta do dólar quanto por problemas de qualidade. 

(EMPREGA BRASIL, 2014). Este é um mercado muito disputado, que tem como 

competidores as boutiques, vendendo roupas caras e de grifes, e as grandes redes de 

supermercados e hipermercados, oferecendo produtos a preços mais baixos. A 
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diferenciação é fator essencial no sucesso do empreendimento, pela oferta de modelos 

exclusivos e modelagem específica (SEBRAE, 2015). 

 

Economia criativa 
 
Um conceito muitas vezes incompreendido e com enorme potencial de 

transformação. Assim é a Economia Criativa, termo comumente associado à criatividade e à 

produção cultural, mas que representa um universo infinitamente amplo de oportunidades e 

geração de riquezas. Ainda hoje o termo não é definido de forma unânime e apresenta 

diferentes entendimentos aoredor do mundo, apesar de que não há dúvidas que o cerne de 

seu significado pode sercompreendido como a geração de valor a partir de recursos 

intangíveis como o conhecimento, a criatividade, o capital intelectual, o talento individual e a 

inteligência coletiva.Ao contrário da indústria tradicional que entrega produtos e serviços 

acabados, a EconomiaCriativa é um processo que foca no potencial individual ou coletivo 

para produzir bens eserviços, tangíveis ou intangíveis, gerando valor para as partes 

envolvidas (NETO, 2016).Para Nobre (2015, p. 180)a economia criativa,  

 
[...] tem sido observada a partir de um conjunto de indústrias, 
setores, áreas, segmentos ou atividades da economia tradicional já 
instalada. Por ‘observada’ entende-se mensurada por meio de 
transações comerciais formais que envolveram meios de pagamento, 
geralmente o dinheiro. Contudo, parte do apelo da economia criativa 
estaria justamente no que não pode ser medido, nem transacionado 
comercialmente, e que não possuiria expressão monetária. 

 

Implícita em seu conceito está uma perspectiva que rearticula a relação entre cultura, 

economia e sociedade. Partindo do princípio de que a criatividade tornou-se a chave para a 

promoção de um novo desenvolvimento, socialmente inclusivo, ecologicamente sustentável 

e economicamente sustentado, propõe-se fomentar diferentes setores produtivos que 

possuem como denominador comum a capacidade de gerar inovação a partir de um saber 

local, agregar valor simbólico a bens e serviços, além de gerar e explorar direitos de 

propriedade intelectual (DE MARCHI, 2014). 

A Economia Criativa é muito ampla e permite identificar nichos e criar demandas, 

principalmente em um momento de transição. É a base para o desenvolvimento de 

iniciativas de diversas naturezas. Sob a ótica do empreendedorismo, a Economia Criativa 

apresenta grandes oportunidades. Baixas barreiras de entrada, novos mercados, novas 

demandas, e pouca exigência de capitalfinanceiro, mas muito em capital intelectual (NETO, 

2016). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após a aplicação do questionário, temos que 50% das entrevistadas possuem 

apenas o ensino fundamental, e mais de 60% tem mais de 30 anos de profissão. A partir 

destes dados vemos que esse nicho de mercado é composto por pessoas mais velhas com 

um nível escolar mais baixo. 

Neste setor, há uma grande necessidade de atualização, seja de material de 

produção, mas principalmente de material criativo, pois a moda está em constante 

movimento, e as costureiras estão se atualizando, principalmente através dos recursos que 

temos como a internet e as mídias sociais especializadas no assunto. Outro modo de 

atualização são os cursos de corte e costura, seja de peças convencionais ou peças 

especificas como lingerie.  

No contexto regional as costureiras oferecem todos os tipos de serviços, desde 

pequenos concertos até roupas para eventos especiais, como vestidos de noivas. Metade 

das entrevistadas oferecem serviços rotineiros, como consertos e pequenas costuras, 25% 

trabalham com a confecção de uniformes para empresas e escolas, e apenas uma trabalha 

com roupas destinadas a eventos. Isso mostra que o nicho de mercado para a inserção de 

um novo ateliê no mercado regional se torna viável economicamente, tendo em vista a baixa 

concorrência e levando em consideração as declarações recebidas de todas as pessoas 

pesquisadas que avaliam o empreendimento como uma ótima opção para a região, pois a 

necessidade deste tipo de serviço é grande e há pouca oferta. Considerando a renda 

alcançada pelas costureiras da região que faturam de R$ 500,00 a R$ 12.000,00 por mês 

com os serviços oferecidos e observando os dados informados pelo SEBRAE (2015) que 

mostra a viabilidade econômica do empreendimento. Do ponto de vista social, a criação de 

novas fontes de emprego e renda para a região, torna o empreendimento socialmente 

sustentável. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Considerando a realidade do município de Juara – MT no setor de serviços têxtil, há 

uma necessidade de empresas que forneçam tal serviço. A viabilidade econômica se 

encontra no fato de haver baixa concorrência e um mercado consumidor ativo e que busca 

sempre renovação. A viabilidade social está na criação de novos postos de trabalho, que 

geram renda e diversidade cultural nos modelos desenvolvidos a partir da criatividade de 

cada participante do empreendimento. 
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