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Resumo 
 
O presente trabalho tem por objectivo, estudar as componentes associadas ao cálculo de 

custo de artigos de vestuário têxtil, analisando os principais factores que intervêm direta e 

indiretamente no custo, numa vertente de gestão da compra e de “sourcing”, desde o 

desenvolvimento do produto, processo de compra, escolha de fornecedores até à entrega, 

garantindo uma negociação e compra mais eficiente, lucrativa e assertiva. 

Para quem compra artigos de vestuário têxtil destinados à venda no retalho, a forma de 

estimativa ou cálculo de custo de artigos de vestuário têxtil, é um dos factores mais 

importantes, entre outros para assegurar a decisão de compra. A base de dados históricos e 

ou arquivo da informação da compra do produto, não são por si suficientes para a 

determinação do custo de produção de um artigo de vestuário têxtil. É necessário conhecer a 

cadeia de valor, a cadeia de abastecimento, adquirir conhecimento e uma especialização do 

processo de fabrico desde a matéria-prima ao produto final. A constante análise dos factores 

que podem afectar o preço de custo, desde as matérias-primas, o processo de produção e o 

local a efetuar a compra ou produção, constituem o maior desafio ao gestor comercial ou de 

“sourcing” , que efetua a compra e gestão das encomendas de artigos de vestuário têxtil , 

para que possa comprar o produto certo, com a margem certa, no local certo de acordo com 

o “lead time” pretendido. 

 

A compra e gestão de artigos de vestuário têxtil, é um processo complexo e sempre dinâmico, 

com alterações constantes de geografia dos locais de produção e com factores diversos 

inerentes ao processo de fabrico e flutuação das matérias-primas. Existem várias pesquisas e 

estudos efectuados nas diversas áreas abordadas neste trabalho, de uma forma específica e 

objectiva em cada uma das áreas analisadas. 

 Neste trabalho pretende-se analisar, discutir e compilar um conjunto de conceitos, que 

contribuem para dotar quem compra e gere o “sourcing" de artigos de vestuário têxtil, de um 

conjunto de ferramentas e princípios que possam acrescentar uma mais-valia, experiencia e 

capacidade de análise.  

 

Primeiro com uma abordagem teórica que será efectuada na revisão bibliográfica e duas 

partes práticas e experimentais. 

Uma parte com recolha de dados e valores de pesquisa, onde serão analisados factores 

económicos e outros que influenciam o preço de custo das matérias-primas e a produção de 

artigos de vestuário têxtil e será efectuada uma caracterização e evolução de 2004 a 2009 nos 

seguintes assuntos: quantificação do consumo de fibras no mercado têxtil na Europa (EU27) e 

em Portugal, identificação dos principais produtores têxteis e caracterização dos principais 

mercados de vestuário têxtil na Europa (EU27).  
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 Por último, na parte experimental, é analisado, através de um questionário a 21 

fornecedores de artigos de vestuário, de forma a conhecer o método de cálculo de custo e 

arquivo de artigos de vestuário têxtil. Foram considerados cinco artigos de diferentes 

tipologias de matéria-prima, malhas e tecidos e de tipo produto, abrangendo os principais 

tipos de artigos de vestuário têxtil, nos diversos segmentos, bebé, criança, senhora e homem. 

Neste estudo foi analisado a forma como é efectuado o cálculo e arquivo da informação, o 

consumo de matéria-prima e a distribuição atribuída em pontos percentuais (%) às diversas 

componentes que compõe o preço de custo de um artigo de vestuário: Custo da matéria-

prima, Custos de mão-de-obra, Acessórios, Custos Indirectos ou Gerais e Outros Custos. Por 

último nas conclusões será feito o tratamento e análise de resultados dos casos selecionados 

de uma forma estatística, dados secundários e restantes assuntos correlacionados.  

 

Palavras-chave 

  

Custos, vestuário, “sourcing” ,”lead-time”, compra , fornecedores . 
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Abstract 
 

The present study aims to study the components associated with the cost estimate of apparel 

textiles, analyzing the key factors which are directly and indirectly in the cost of an article of 

clothing textiles, a trend of buying and managing sourcing from product development, 

purchasing process, choice of suppliers to delivery, ensuring a negotiation and purchasing 

more efficient, profitable and assertive. 

For those who buy textile clothing articles for sale in the retail, how to estimate or calculate 

the cost of apparel textiles, is one of the most important factors, among others to ensure the 

buying decision. The historical database or file information and purchase the product, are not 

by themselves sufficient to determine the cost of producing an article of apparel textiles. You 

must know the value chain, supply chain, to acquire knowledge and expertise of the 

manufacturing process from raw material to final product. The constant analysis of the 

factors that may affect the cost price, from raw materials, production process and the place 

to make the purchase or production, is the greatest challenge to the business manager or 

"sourcing", making the purchase and management of orders for textile garments, so you can 

buy the right product with the right margin in the right place according to the "lead time" 

required. 

The purchase and management of textile garments, is a complex process and always dynamic, 

with constantly changing geography of production sites and several factors inherent to the 

manufacturing process and fluctuations in raw materials. There are several research and 

studies in various areas addressed in this paper, a specific and objective in each of the areas 

analyzed. 

This paper aims to analyze, discuss and compile a set of concepts, which contribute to give 

anyone who buys and manages the sourcing of apparel textiles, tools and a set of principles 

that can add an asset, experience and ability to analysis. 

First with a theoretical approach that will be made in the literature review and two parts 

practical and experimental. 

 A part with data collection and research value, which will be analyzed economic factors that 

influence the cost price of raw materials and production of garments.  A part where it will be 

made a characterization and evolution from 2004 to 2009 in the following subjects: 

quantification of dietary fiber in the textile market in Europe (EU27) and in Portugal, 

identifying key textile producers and characterization of the major textile apparel markets in 

Europe (EU27). 
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Finally, a second part of experimental research, through a questionnaire to 21 suppliers of 

garments in order to know the method of calculating cost and files articles of clothing 

textiles. In this questionnaire it will be considered five different types of products in two 

different raw materials, knits and woven’s, covering the main different segments: babies, 

children, women and men. In this study will be examined how the calculation is made and file 

information, the consumption of raw materials and the distribution given in percentage (%) to 

the various components that make up the cost price of an article of clothing: Cost of raw 

materials, labor costs, Accessories, General or Indirect Costs and Other Charges.  

Finally conclusions will be made in the treatment and analysis of results of selected cases of a 

statistical form, secondary data and other related issues. 

 

Keywords 

 

Costs, garment, “sourcing”, ”lead-time”, purchase ,buyer, suppliers . 
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