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TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

Conselho/Câmara Câmara do Vestuário
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Eixo 2. Empresas
5. Estado, Instituições Civis e Sociedade

Presidente José Carlos Bergamin

Executivo Marcelle Werneck

Projeto Priorizado Vitória Moda Ano 12

Contexto, Antecedentes e Justificativa
O Setor do vestuário apresentou um ganho de produtividade em uma década de quase
60%, evolução proporcionada pelo receio, dos empresários, em perder espaço para os
asiáticos. As indústrias inovaram, garantindo melhorias de processo e ganhos de
eficiência.

O aumento da competitividade gera o desenvolvimento da região, mas faz necessário
iniciativas em várias frentes de trabalho, sendo: ambiente de negócios, capital humano,
infraestrutura, inovação, desenvolvimento de design e desenvolvimento de marca.

Nesse contexto o projeto, da Câmara do Vestuário, Vitória Moda, tem por objetivo
estimular o desenvolvimento do segmento de moda no Espírito Santo, acelerando o
crescimento do setor e contribuindo de forma positiva para o fomento das vendas da
indústria do vestuário e movimentando a economia do estado.

Esse é o mais importante evento da indústria do vestuário no Espírito Santo e reúne todos
os anos, em um mesmo local, desfiles e outros segmentos da cadeia para o
aperfeiçoamento e desenvolvimento do setor. Além disso, proporciona networking aos
profissionais e todas as condições necessárias para que os produtores e fabricantes locais
possam expor suas marcas e ampliar seu mercado.

Agenda da Indústria Capixaba para os Poderes Executivos e Legislativos

• Desonerar investimentos
• Votar pela aprovação de leis que melhorem o ambiente de negócios
• Estimular o investimento em inovação para adaptação à indústria 4.0

Agenda Sindical

Desafio Ação

Mapear as empresas do setor Realizar, com o apoio de parceiros, o
levantamento cadastral do setor do
vestuário
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Disseminar, para o setor do vestuário, o
objetivo do O Programa de
Desenvolvimento da Moda Capixaba –
Cria Moda Capixaba.

Apresentar, para o setor e os demais
interessados, as diretrizes e regulamentos
do Programa de Desenvolvimento da
Moda Capixaba – Cria Moda Capixaba.

Público-Alvo

• Indústrias capixabas do vestuário;
• Jornalistas, representando importantes mídias, tanto impressas quanto eletrônicas e digitais.
• Compradores
• Lojistas

Objetivo

Estimular o desenvolvimento do segmento de moda no Espírito Santo, acelerando o crescimento do
setor e contribuindo de forma positiva para o fomento das vendas da indústria do vestuário e
movimentando a economia do estado

Resultados e Benefícios

Elevar o nível das produções apresentadas nos desfiles das marcas capixabas, fortalecer o setor
têxtil, no intuito de superar os entraves econômicos que cercam este segmento e ainda atrair o
público/consumidor final para movimentar e gerar negócios na feira.

O evento proporciona Impulso na indústria do vestuário do Espírito Santo; Estimula o
desenvolvimento do setor no Estado; Fortalece a imagem das marcas capixabas, tornando-as
conhecidas do público consumidor; Contribui para o aperfeiçoamento dos profissionais e a
profissionalização do setor.

Descrição do Escopo

O Vitória Moda, semana da moda capixaba, conta com programação que envolve palestras de
capacitação, desfiles, show room, salão da economia criativa e espaço gourmet. Todas as ações são
para impulsionar a indústria capixaba.

Mapa de Entregas
• Perspectiva de R$ 21 milhões em volume de negócios
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• Estimular o desenvolvimento do segmento no Estado e contribuir com o
aperfeiçoamento dos profissionais e do setor como um todo

• Posicionar o evento dentro do mercado da moda, fortalecendo sua imagem dentro do
calendário nacional e permitindo visibilidade às marcas participantes

• Apresentar ação promocional de alto impacto, gerando visibilidade às marcas
realizadoras/apoiadoras/parceiras do projeto.

Cronograma Preliminar Prazo Limite

Elaborar projeto de conceituação do evento 19/03/2019

Levantar orçamento do evento 30/04/2019

Buscar parceiros e patrocinadores 30/04/2019

Sugerir nomes de palestrantes e/ou profissionais integrantes da
programação do evento

01/06/2019

Reunir com fornecedores contratados e equipe de produção 01/07/2019

Divulgar evento 02/08/2019

Realizar evento 02/08/2019

Pós venda/avaliar 31/08/2019

Prestar Contas 30/09/2019

Premissas

• Captar recurso para realização do Projeto

Restrições

• Falta de interesse por parte das indústrias em aderir ao Projeto.
• Ausência de jornalistas/mídias
• Ausência de público

Estimativa de Custos
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Stakeholders

• Sindicatos
• Entidades parceiras
• Indústrias / Industriais

Vitória (ES), Maio de 2019

Elaboração

____________________________________
Executivo do Conselho/Câmara

Aprovação

________________________________ ________________________________
José Carlos Bergamin

Presidente da Câmara Setorial das
Indústrias do Vestuário

Guilherme Weichert Neto
Coordenador de Conselhos Temáticos e

Câmaras Setoriais Industriais


