
OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO 

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES 

 

Negócio: 

• Fundação: Empresa fundada na década de 90;  

• Atuação: Industrialização e comercialização de confecções; 

• Localização: Localizada em importante polo industrial da região nordeste do Rio Grande do Sul; 

• Produtos: Moda para vestir e acessórios;  

• Principais Clientes: Lojistas multimarcas, locais e nacionais; 

• Equipe: 80 Colaboradores e 03 Diretores. 

Informações Comerciais: 

• A comercialização dos seus produtos se dá através venda direta a lojistas de âmbito nacional com carteira 

de lojistas multimarcas, 21 representantes e E-Commerce para consumidor final e via site para lojistas; 

Informações Financeiras (retrospectiva/estimadas): 

Receita Líquida (média anual últimos cinco exercícios): R$ 8,7 Milhões 
(melhor ano em 2017 com R. L. de R$ 9,8 Milhões) 

EBITDA (média anual últimos cinco exercícios): R$ 1,5 Milhão 
(melhor ano em 2016 com Ebitda de R$ 1,8 Milhão) 

Resultado Líquido (média anual últimos cinco exercícios): R$ 1,2 Milhão 
(melhor ano em 2016 com L.L. de R$ 1,6 Milhão)  

Débitos com Terceiros (Contábil): R$ 75 mil 

Disponível (Contábil): R$ 1,7 Milhão 

Estrutura Operacional: 

• Área industrial alugada com 2.470 m²; 

• Ativos operacionais no valor (reavaliado) de R$ 1,277 Milhão; 

• Principais Máquinas: 

Máquina de corte automática; 

Máquina Estamparia Digital para tecidos, 8 cab. 5 cores; 

Enfestadeira modelo M7E Touch screen – sist. alinhamento e corte aut. - NA-R600FN-7; 

Máquina de revisar, medir e enrolar tecidos planos/malas mod. JD (corte); 

Polimerizadeira TJE 03/1000 380V; 

Plotter para CAD;  
 

Informações Adicionais: 

• Grande capacidade de internacionalização; 

• Empresa sem passivo fiscal e oneroso com carteira de clientes já formada e em expansão via e-Comerce 

. 

Contato: 

André M. Weber / (54) 3066.4808; (11) 2246.2965 / contato@controle-rs.com.br 

CONTROLE ASSESSORIA EMPRESARIAL www.controle-rs.com.br/negócios  
As informações acima são preliminares e resumidas a partir das demonstrações contábeis fornecidas pela empresa e 

Laudo Técnico de Avaliação Econômica, não tendo sido realizado Due Diligence. 
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