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INTRODUÇÃO:  

O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de um plano de negócios 

para produção e comercialização de tecidos de alta tecnologia, com um material 

incorporado responsável por proporcionar conforto térmico, produzidos a partir 

de uma técnica denominada microencapsulação, na qual esse material é 

depositado em microcápsulas e estas são adicionadas à matriz têxtil. Os testes 

laboratoriais necessários para a viabilização deste plano estão sendo realizados 

pela Profa. Dra. Ana Silvia Prata Soares, na Faculdade de Ciências Aplicadas da 

Unicamp e alguns detalhamentos de seu projeto são descritos ao longo do 

trabalho. 

A parte inicial do plano de negócios conta com a descrição do produto, análise 

tecnológica e análise de mercado. A descrição do produto possui uma breve 

explicação sobre os materiais utilizados para a microencapsulação, incluindo 

dados de sua atual utilização, a partir da descoberta da técnica.  

A segunda parte do plano inclui análises estratégica, de marketing, operacional e 

financeira, possibilitando uma visão geral dos quesitos necessários para a 

implementação da tecnologia em um caso real. Para esta etapa, os dados foram 

baseados na empresa Tramare Tessile, situada na cidade de Santa Bárbara do 

Oeste – SP, no reconhecido polo têxtil de Americana. 

 O PROJETO: 

Importância do incremento da relação entre a universidade e a 

sociedade/mercado 

O modelo de negócios: Interface entre engenharia e gestão: 

Engenharia
  
(tecnologia de 

microencapsulação) 

Gestão 
(aplicação no 

mercado) 

Integração  
Universidade  

e Mercado 

OBJETIVOS: 
De modo geral, o plano apresenta, de modo integrado, dois 

objetivos gerais: 

Estudo de viabilidade técnica: 

-    Indicação do melhor processo de produção da tecnologia em 

escala industrial  

Estudo de viabilidade comercial: 

-    Indicações relacionadas com o planejamento operacional e 

financeiro e com a inserção do produto no mercado, 

associadas à perspectiva estratégica.  
 

Análise de mercado: Modelo de Porter (5 forças) : 
 Concorrência: 

- O Cenário Brasil vs China num contexto de guerra cambial e baixo custo 

- A estratégia nacional: “Agora, é inevitável continuar investimento em inovações 

tecnológicas para continuar competindo” (Sylvio Napoli, Uniemp, 2007). 

- Concorrentes que usam a mesma tecnologia: Outlast, Dublauto 

Novos entrantes: 

- As grandes indústrias nacionais 

- Investimentos consideráveis em tecnologia por parte da Coteminas, Rodhia, etc 

Produtos substitutos: 

-Toyobo: Tecnologia de múltiplas camadas associada a fios e tecidos , a combinação de 

materiais em três camadas absorve a umidade corpórea 

Fornecedores: 

- Quitosana: fácil acesso no mercado 

- Cera de parafina: necessidade de importação, acesso restrito 

- Empresas especializadas em forncer o material já encapsulado (Mikron) 

Compradores: 

- Por parte da indústria, a busca pelo valor agregado 

- Segmento amplo, com diversas aplicações(Artigos médicos, vestuários esportivos, etc) 

 

Análise estratégica: Elaboração de matriz S.W.O.T. :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento de marketing: Definição do modelo de precificação, divulgação e 

comercialização do produto   

Planejamento operacional: Análise da viabilidade e forma de produção e mão 

de obra necessária 

 

 

 

 

 

 

Planejamento financeiro: Análise de custos para aplicação do método de 

microencapsulação 
 

 

 

  

RESULTADOS GERAIS: 

Conhecimento do setor 

Possibilidade de acesso aos dados pesquisados por parte da indústria 

Aplicabilidade da pesquisa: 

Parceria com indústria têxtil: Tramare Tessile® 

Tais fatores representam, na esfera 

estratégica da organização maior 

visibilidade da marca por parte do 

consumidor final, aumento das 

margens de lucro da empresa no 

momento em que a 

comercialização do tecido de alta 

tecnologia estiver implementada, 

possibilidade de interação com 

pesquisas acadêmicas e, no 

momento da produção, garantia de 

pioneirismo no setor.  
 
 
 
 
 
 

Como aplicar as microcápsulas ? 

- Durante a extrusão do fio 

- Durante a coloração dos fios 

- Sobre o tecido pronto 

 

MÉTODOS: 

Para atingir os objetivos propostos, o modelo de negócios conta com 

a seguinte estrutura: 

Análise do produto: Estudo de valor do produto  

Análise tecnológica: Busca e análise de patentes e técnicas de 

microencapsulação 

 


