
Programa de Competitividade 
e Promoção de Micro e 

Pequenas Empresas do Setor 
Têxtil e de Confecção



UMA ALIANÇA
SOB MEDIDA PARA 
SUA EMPRESA!

O Setor Têxtil e de Confecção possui cerca de 25 mil empresas 
e, dessas, 70% são pequenas e microempresas (MPE’s) que 
empregam em torno de 1 milhão de brasileiros. Essas MPE’s
agora terão atenção especial e contarão com duas grandes 
forças apoiadoras que se uniram em 2022:

Entidade com 67 anos de atividade, uma das mais 
atuantes junto ao poder público e que reúne perto 

de 5 mil empresas associadas direta e indiretamente

Com 700 pontos de atendimento, é o maior sistema 
de criação, capacitação e modernização das 
pequenas e microempresas do Brasil. Como 

instituição, já atua há 50 anos.



Juntas, Abit e Sebrae criaram o maior 
programa de competitividade e 

promoção para MPE’s com foco na 
indústria da moda:
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O desafio 
está lançado!
Queremos promover um salto nos negócios para os 
pequenos empreendimentos! E, por consequência, 
um salto da Cadeia Têxtil e de Confecção do Brasil!

Vamos proporcionar:

Ganho de qualidade, 
produtividade e competividade

Acesso à 
Inovação

Acesso a 
mercados

Inteligência 
competitiva

Atuação 
em rede 
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Para entender melhor, esses são nossos objetivos:

Alavancar os negócios 
para as micro e 

pequenas empresas 
através de uma atuação 
consultiva e estratégica

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Divulgar e promover ações 
de qualificação e 

conhecimento para que as 
micro e pequenas empresas 
possam se desenvolver e se 
tornarem mais competitivas 

no mercado global

Mapear a atuação de 
empresas de pequeno 

porte em polos regionais, 
seus principais desafios e 

oportunidades

Estruturar ferramentas e 
produtos de inteligência 

competitiva para análise e 
difusão de informações 

mercadológicas 
relevantes às empresas

Capacitar as empresas, 
por meio de cursos online 
e gravados, na melhoria 

dos processos de 
produção industrial

Colaborar para a inserção 
de micro e pequenas 

empresas de moda em 
canais de vendas digitais

Capacitar as empresas 
na montagem assertiva 
e criativa de coleções 

de moda

Aproximar as empresas 
de pequeno porte do 

grande varejo nacional, 
por meio de ações de 
integração e negócios

Promover uma indústria 
de moda cada vez mais 
sustentável e inovadora



PROGRAMA 
DE FÔLEGO 
para atender milhares de micro 
e pequenas empresas

Serviços sob medida para suas necessidades em 3 eixos:

Equipe de especialistas dedicada a expandir o VISTA BRASIL através de:

Desenvolvimento 
Sustentável

Acesso a 
mercados

Inteligência 
Competitiva

Gestão e 
Governança Sensibilização Imagem e 

Comunicação



Veja o cardápio que 
preparamos para você 
assim que entrar no 
VISTA BRASIL



Desenvolvimento 
Sustentável
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Certificação para 
fornecer para o Varejo: 
primeiros passos
Hoje, para fornecer a grandes varejistas é preciso atestar 
a atuação da empresa em melhores condições de trabalho e 
respeito à legislação, além da qualidade de produto e 
compromisso com sustentabilidade. Vamos oferecer conteúdo 
exclusivo para que micro e pequenas empresas possam 
atender a uma série de exigências, incluindo os requisitos da 
do programa ABVTEX.

MATERIAL EXCLUSIVO:

8 horas de conteúdo online

6 Polos produtivos

6 Oficinas presenciais
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Private Label: 
erros e acertos
Tanto fornecedoras como suas subcontratadas enfrentam 
dificuldades no atendimento de pedidos de suas clientes 
varejistas.

No intuito de mitigar o retrabalho, bem como aprimorar o 
relacionamento, vamos mostrar os principais erros e 
acertos nas entregas, como padrão de qualidade das 
costuras, acabamentos, aviamentos, modelagem, avesso. 
Tudo para manter a constância e um canal aberto e de 
confiança com o cliente.

MATERIAL EXCLUSIVO:

Conteúdo online

6 Polos produtivos

6 Oficinas presenciais
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Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos: 
aprenda a elaborar seu plano
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), além 
de estar previsto pela Política Nacional (Lei nº 12.305/2010), 
vem sendo solicitado por grandes empresas varejistas a suas 
fornecedoras e subcontratadas, sendo um dos requisitos na 
checklist de auditoria do Programa ABVTEX. 

- Cumprir a Lei
- Imagem positiva para clientes, parceiros e comunidade local
- Minimizar riscos de multas e punições
- Identificar deficiências do processo produtivo
- Reduzir desperdícios e custos

Porque você tem que ter um PGRS:

MATERIAL EXCLUSIVO:

Conteúdo online

3 Polos produtivos

Atendimentos individuais 
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Gestão de 
Substâncias Químicas
Aprenda a mitigar riscos
Assim como o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
apresentar aos clientes o comprometimento da empresa com 
a gestão de substâncias químicas em seu processo produtivo, 
contribui ainda mais para a construção de um ambiente de 
negócios baseado em transparência e na garantia das 
melhores condições de trabalho.

Previna:
• Acidentes com funcionários durante manuseio
• Acidentes com substâncias inflamáveis

MATERIAL EXCLUSIVO:

Conteúdo online

3 Polos produtivos

Atendimentos individuais 
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Prepare-se rumo à 
Indústria 4.0 
Conteúdo online e de consultoria que visam tanto a melhoria e a 
otimização de processos, como desmistificação da complexidade da 
implantação de conceitos da Indústria 4.0 no cotidiano das micro e 
pequenas empresas. Nosso objetivo é oferecer ferramentas que 
apoiarão as empresas a alcançarem:

CURSO EaD:

3 Módulos
Produtividade
Qualidade 
Sustentabilidade

Consultorias individuais de 16 horas

• Maior sua produtividade
• Melhorias na qualidade do produto
• Redução de custos, desperdícios e retrabalho
• Maior sustentabilidade (Ambiental, Financeira e Social)
• Ampliação do uso de tecnologia e inovação
• Maior valorização o capital humano
• Atendimento a requisitos legais (Compliance socioambiental)

CONSULTORIA: 
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Clínica de Produtos 
para uma coleção perfeita

Considerando a importância do desenvolvimento de uma 
coleção coesa, que atenda às exigências do mercado, mas 
preserve a identidade da marca, a Clínica de Produtos visa 
assessorar individualmente as empresas no diagnóstico e na 
adequação de produtos e processos, dando orientações sobre 
as seguintes áreas: pesquisa, desenvolvimento e criação do 
produto, estratégia comercial, marketing e comunicação. 

16 horas de orientação em 
modelagem, matérias-primas, 
acabamentos, mercado, 
comunicação, relação com o cliente

CONSULTORIA: 
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Missão de Inovação: 
encontre seu próximo nível
Entrar em contato com pesquisas, novas alternativas de 
produtos, diferentes processos e novas formas de gerir um 
negócio são os primeiros passos no caminho rumo ao 
desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, as missões 
de inovação têm o propósito não só de gerar e 
compartilhar conhecimento, mas também de apresentar a 
micro e pequenos empresários alternativas possíveis de 
serem implantadas em suas empresas. 

- Novos materiais
- Indústria 4.0
- Design e Circularidade

MISSÕES: 

Realização nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
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Congresso 
Internacional Abit
Participe do maior evento de conteúdo para o setor T&C  
do Brasil. O Congresso Internacional Abit reúne, 
anualmente, especialistas, formadores de opinião e 
centenas de empresários e profissionais de toda a cadeia 
produtiva. Apresentamos as principais tendências nacionais 
e internacionais relacionadas a temas como inovação, 
tecnologia, gestão de negócios, sustentabilidade e pessoas. 

Participantes do Programa VISTA BRASIL terão descontos 
no ingresso para os dois dias do Evento.



Acesso a 
Mercados
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Rodadas Virtuais  
de Negócios
Vai dar match!!
A gente capta os compradores e você dá um show de vendas 
para quem estava te procurando! Para isso, contrataremos 
uma empresa de matchmaking que buscará os compradores 
com base no perfil das marcas participantes. 

- Moda íntima, praia e fitness
- Moda casual – tecido plano e malharia, feminino, masculino e infantil
- Private label - Subcontratados e fornecedores do grande varejo 
- Previsão de atendimentos: 30 empresas atendidas em cada

SEGMENTOS QUE SERÃO FOCO:

3 RODADAS VIRTUAIS ATÉ 2024
30 empresas vendedoras e 90 
compradoras em cada rodada
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Projeto 
Comprador
Identificamos compradores nacionais e levamos 
presencialmente aos principais polos de moda no Brasil
Criamos oportunidades reais de negócios com as MPE’s da 
região. Seleção antecipada de marcas com potencial de 
serem fornecedoras paras os compradores convidados.
Agendamento de reuniões presenciais entre as empresas 
selecionadas e os compradores com o melhor perfil.

ESTADOS PREVISTOS: 
São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina

4 PROJETOS EM 2022 E 2023

NÚMERO DE MARCAS EM CADA 
ESTADO: previsão de 35 empresas 
atendidas em cada cidade
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Feiras
Nacionais
As feiras nacionais para o setor têxtil e de confecção tem por 
objetivos a divulgação, vendas e reforço do posicionamento das 
empresas brasileiras no mercado nacional. Pretendemos apoiar e 
incentivar a participar de MPE’s em alguns dos principais eventos 
de vestuário, em espaço coletivos, mas que também  garantirá 
harmonia na identidade das marcas.

COLETIVO: 
Estimativa de 12 empresas por evento

FEIRAS NACIONAIS EM 2022:

FIT – SP

Minas Trend – BH 

Veste Rio – RJ 

moda infantil

moda casual, festa, acessórios

moda casual, praia, acessórios
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MARKETPLACE
com esforço comercial
As vendas através de marketplaces de atacado já são uma 
realidade no Brasil. Vamos apoiar a participação de empresas 
nessas plataformas, para que possam identificar e vender para 
compradores de todo o País. 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 
30 empresas, com início em 2022 

E mais, iremos te ajudar a:

- Prospectar parceiros comerciais
- Aumentar a carteira de clientes
- Aumentar a visibilidade das marcas ao entrarem 
em mais canais digitais



Inteligência 
Competitiva
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Mapeamento da 
produção e do consumo

Saber onde estão localizadas no Brasil as 
micro e pequenas empresas do setor, quanto 

produzem e o que produzem. Identificar o 
perfil de cada região e seus pontos venda e 

distribuição. As empresas do Programa 
poderão acessar esses dados pelo site! Uma 

mão na roda, hein?

Estudos 
Customizados

Mas se você preferir, podemos tratar os dados 
conforme as suas necessidades! Vamos 
elaborar estudos mais específicos, sob 

medida para encontrar o que você procura 
em várias regiões do País.

Seu foco será o nosso!



O que estamos 
fazendo para atrair 
empresas como a sua?



Sensibilização
Estamos fazendo palestras e conversas em todos os cantos do 

Brasil, principalmente nos polos de T&C. Nas feiras, nos salões, 
nos eventos e nas reuniões das entidades parceiras, estaremos 

lá apresentando o VISTA BRASIL

Gestão e 
Governança

Uma equipe multidisciplinar está dedicada a oferecer soluções 
para as dores mais recorrentes dos pequenos empresários. 

Vamos descobrir em qual etapa a sua empresa está e 
personalizar os serviços. Serão 3 níveis de segmentação:

Potenciais 
empreendedores 

Empresas em 
crescimento 

Empresas em 
consolidação

Imagem e 
Comunicação

Quem não comunica... 
Estaremos nessa missão de divulgar tudo que o VISTA BRASIL 

oferece para as milhares de pequenas empresas de T&C 
espalhadas por todo o Brasil. E, ao longo desses dois anos, 

mostrando os resultados das empresas através de:

BLOG VÍDEOS

EMAIL MARKETING

SITE

IMPRENSA REDES SOCIAISNEWSLETTERS



Vamos conversar e decidir por 
onde você quer começar??

Estamos te esperando!

PARABÉNS!
E para você que já nos encontrou

Fernanda Tamburus
fernanda.tamburus@abit.org.br

Larissa Carvalho
projetos@abit.org.br

mailto:fernanda.tamburus@abit.org.br
mailto:projetos@abit.org.br

