
OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO 
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES 
  - MODA PRAIA E FITNESS -  

Negócio: 

• Fundação: Empresa fundada na década de 80, com 35 anos de atuação;  
• Atuação: Industrialização e comercialização de confecções moda praia e fitness; 
• Localização: Localizada em importante polo industrial da região nordeste do Rio Grande do Sul; 
• Produtos: Moda praia e fitness para vestir e acessórios;  
• Principais Clientes: Clientes locais, lojistas multimarcas, locais e nacionais; 
• Equipe: 01 Colaborador e 02 Diretores. 

Informações Comerciais: 

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

Informações Financeiras (retrospectiva/estimadas): 

Receita Líquida (média anual últimos três exercícios): R$ 230 Mil 
EBITDA (média anual últimos cinco exercícios): R$ 115 Mil 
Resultado Líquido (média anual últimos cinco exercícios): R$ 110 Mil 
Débitos com Terceiros (Contábil): R$ 37 Mil 
Disponível (Contábil): R$ 30 Mil 

Estrutura Operacional: 

• Área industrial alugada com 80 m2; 
• Ativos operacionais no valor (reavaliado) de R$ 1,277 Milhão; 
• Principais Máquinas: 
 
Mobiliário: 

- 01 balcão/caixa em madeira jatobá (1.50x2.50); - 01 expositor em ferro (2.00x2.00); - 01 expositor (2.00x3.50); - 01 
expositor com prateleiras em madeira jatobá e cestas em ferro (2.00x3.00); -  01 balcão de atendimento em madeira 
jatobá e cestas em ferro (1.00x3.70); - 03 araras de ferro pintado (2.00x1.20) cada; - 01 balcão expositor em ferro 
com tampa vidro (1.10x1.25); - 01 expositor com prateiras em madeira jatobá(17) e armação em ferro (2.00x2.30) 
Obs.: Todos os móveis e expositores são da marca TECNITUBO. 
Máquinas: 

- 01 Máquina OVERLOK Kingtex SH 6000; - 01 Máquina OVERLOK Siruba; - 01 Máquina Reta Brother; - 01 Máquina 
ZIG ZAG / Sew Strong; - 01 Máquina Galoneira aberta / Kansai – Special; - 01 Máquina Galoneira Siruba  
Diversos: 

- Mesa de corte (2.75 x 1.18 mtrs.); - Máquina de Corte Cheering; - Máquina de Corte mod. RC-280; - 03 cadeiras de 
escritório; - 01 cadeira Executivo; - 01 Computador All In ONE – LG; - 01 Impressora NF Bematech  MP 4200 TH; - 
01 Impressora de etiquetas Argox – OS 214 plus; - 01 Impressora Deskjet HP Color; - 01 Prensa térmica para 
Transfer  Metalnox XMTG-618T 

Avaliação/Faixa de Valor: 

• Valor estimado via “P.L.A. – Patrimônio Líquido Ajustado” da empresa: R$ 690 Mil por 100% das Cotas de Capital. 

Informações Adicionais: 

• Grande capacidade ampliação de mercado via representantes e E-Commerce para consumidor final e via site para 
lojistas; • Empresa sem passivo fiscal e oneroso com carteira de clientes já formada. 
 
Contato: André M. Weber / (54) 3066.4808; (54) 9 9974.4858 / contato@controle-rs.com.br / CONTROLE ASSESSORIA 
EMPRESARIAL www.controle-rs.com.br  / 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. 

mailto:contato@controle-rs.com.br
http://www.controle-rs.com.br/

