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10 Ideias de Negócios de T-shirts

INTRODUÇÃO

Há 1001 tipos negócios de t-shirts. Ou talvez mais.

Quando  penso  que  já  conheço  todos  os  tipos  de
negócios,  eis  que  me  aparece  mais  um.  E  alguns  são  tão
imaginativos que eu fico com inveja por não ter sido eu a ter
essa ideia.

O que torna o negócio das t-shirts tão interessante são
duas caraterísticas que todos os negócios gostariam de ter:

• Um mercado enorme.

• Baixo investimento.

Quase todas as pessoa usam t-shirts, e há pessoas que
têm dezenas  de  t-shirts  no  guarda-roupa.  Para  além disso  é
uma peça de roupa que se estraga muito (felizmente para quem
vende as t-shirts).

É pois fácil de ver que é um mercado de milhões.

Normalmente  negócios  com  milhões  de  potenciais
clientes  exigem investimentos  de milhões.  Mas este  não é  o
caso. Qualquer um pode ir ao mealheiro arranjar uma ou duas
centenas de euros (tem de ser um bom mealheiro),  comprar
umas t-shirts lisas, mandar estampar, ou mesmo estampar as t-
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shirts em casa, e já está....

uma caixa de t-shirts prontas a serem vendidas.

Só que depois vem o mais difícil: onde vou vender estas
t-shirts?

Como não quero que você acabe como uma parte dos
vendedores de t-shirts, com caixas de t-shirts no seu quarto a
olharem para si como que a dizerem “eu bem disse para não
teres  ideias  parvas”,  é  por  isso  que  lhe  vou  dar  ideias  de
negócios de t-shirts.

Preparados? Então vamos a isso.
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1- VENDA DE T-SHIRTS PARA 
ASSOCIAÇÕES.

Existem  milhares  de  associações,  clubes  ou  grupos.  E
todos os dias aparecem novas.

Há  dois  grandes  motivos  que  levam  as  associações  a
precisar de t-shirts.

O primeiro é que muitas vezes os associados ou amigos
das associações querem um produto que possam utilizar para
dizer que pertencem a essa associação.

Vamos  supor  que  o  clube  “Amigos  das  Motas  Harley
Davidson de Lisboa” (não sei se existe, acabei de inventar) quer
um produto para vender ou dar aos associados do clube. Uma t-
shirt é um excelente meio.

O  segundo  motivo  é  que  as  associações  precisam  de
conseguir  fundos  financeiros.  Em  vez  de  pedirem  dinheiro
diretamente às pessoas pode ser muito mais vantajoso vender
produtos baratos a um preço elevado. Uma t-shirt é o produto
mais adequado para isto.  A associação fica com os lucros da
venda, e a pessoa que compra a t-shirt fica com uma maneira
de mostrar que ajudou a associação.

Para  além  de  poder  vender  diretamente  as  t-shirt  à
associação, você pode prestar um serviço ainda melhor. Você
pode ficar com as t-shirts todas, e quando alguém comprar a t-
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shirt da associação é você quem trata do envio da t-shirt e não
a  associação.  Desta  forma  a  associação  não  se  precisa  de
preocupar com a logística.

Uma das grandes vantagens de trabalhar com clientes
do estilo das associações é que é fácil entrar em contacto com
eles. Basta ir à internet e pesquisar por associações ou clubes e
aparecem milhares deles. Depois é só tratar do seu marketing e
enviar um email que os convença a fazer negócio consigo.

Na maior parte dos outros negócios de t-shirts, a grande
dificuldade  é  conseguir  chegar  ao  contacto  com  os  clientes.
Neste caso o trabalho é bem simples.

O  ideal,  neste  tipo  de  negócio  é  que  você  tenha
produção própria de t-shirts, mas não é obrigatório. Você pode
mandar  estampar  as  t-shirts  numa  estamparia  e  vender  às
associações.

Você  pode  mesmo  mandar  estampar  transferes,
comprar t-shirts lisas e depois conforme for tendo encomendas,
colocar  os  transferes  nas  t-shirts.  Desta  forma  não  empata
capital em muitas t-shirts.

Para  saber  o  que  são  transferes  e  outras  técnicas  de
estampagem consulte este artigo que eu escrevi:

http://www.vendaotimizada.com/como-criar-uma-marca-de-t-
shirts-2/
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Pontos fortes deste negócio
• Existem muitos milhares de clientes potenciais.

• É fácil encontrar e comunicar com estes clientes.

• Os clientes estão muito recetivos a comprarem t-shirts.

Dificuldades no negócio
• Vai ter que partilhar as margens com as associações.
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2 – VENDA DE T-SHIRTS DE BANDAS DE 
GARAGEM

Nesta altura já deve estar a pensar em vender t-shirts do
Justin Bieber, 5 Seconds of Summer, ou qualquer outros músicos
que  estejam  na  moda,  e  que  façam  os  adolescentes  gastar
fortunas.

Só  que  não  é  a  isso  que  me  refiro.  Claro  que  seria
excelente estampar e vender t-shirts destes músicos.  Só que,
como  bem  sabe,  para  o  fazer  precisava  de  licença  desses
músicos. E essas licenças custam rios de dinheiro.

Vender  t-shirts  de  músicos  famosos  sem ter  a  licença
para tal é que eu não aconselho mesmo. Quando desse por ela
teria  os  advogados  das  companhias  que  representam  esses
músicos  em  cima  de  si  como  cães  esfomeados  e  prontos  a
matar. O crime não compensa neste caso.

No  entanto  há  milhares  de  bandas  pouco  conhecidas
que esperam por publicidade e algumas receitas extra.

Cada uma destas  bandas não tem muitos fãs.  Mas se
somarmos os fãs de todas essas pequenas bandas vamos ter
alguns milhões de potenciais compradores.

Encontrar  estas  bandas  vai  exigir  um  pouco  mais  de
trabalho  do  que  com  as  associações.  Não  conheço  nenhum
diretório  de  pequenas  bandas.  Por  isso  o  melhor  local  para
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procurar  será  no  facebook,  e  nos  cartazes  das  festas  locais,
onde costumam atuar grupos menos conhecidos.

Tal com no negócio das associações, você pode ir mais
longe, tratando da logística e expedição das t-shirts. Ou mesmo,
quem sabe,  criando um site para venda de t-shirts  de várias
bandas de garagem.

Pontos fortes deste negócio
• Pouca concorrência.

• Um público muito interessado em vender e comprar t-
shirts.

• As bandas podem partilhar fotos com as t-shirts ao fãs. E
esses, por sua vez, podem partilhá-las com os amigos.
Assim consegue-se atingir um enorme público em pouco
tempo.

Dificuldades no negócio
• As bandas de garagem não têm uma vida muito longa.

Por isso vai  ter  que estar  sempre à procura de novas
bandas.
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3 – VENDA DE T-SHIRTS PARA 
CABELEIREIROS

Não sei como é na vossa terra, mas na minha existe um
cabeleireiro em cada rua. E em algumas ruas mais que um.

Não sei  se há assim tantos cabelos para pentear,  mas
isso  não  o  deve  preocupar  a  si.  O  que  interessa  é  que  são
dezenas ou centenas de cabeleireiros em cada localidade.

Como  é  que  podemos  beneficiar  disso?  Vendendo  t-
shirts com o logótipo do cabeleireiro para que os empregados
possam vestir roupa com publicidade desse cabeleireiro.

Alguns  cabeleireiros  podem  ter  apenas  alguns
empregados,  mas  cada  empregado  vai  precisar  de  várias  t-
shirts. E ao fim de algumas lavagens vão precisar de novas t-
shirts.

Por isso, cada cabeleireiro precisa de várias dezenas de
t-shirts por ano.

Pontos fortes deste negócio
• É fácil  encontrar clientes e falar com eles. O melhor é

mesmo ir falar com eles na loja.
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Dificuldades no negócio
• Existe alguma concorrência, mas não deve desistir, pois

se chegar na altura certa o negócio será seu.
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4 – VENDA DE T-SHIRTS PARA 
RESTAURANTES

Gosto  de  referir  este  negócio,  pois  pode  ter  algumas
vantagens sobre o negócio da venda de t-shirts a cabeleireiros.

Tal como no negócio dos cabeleireiros você pode vender
t-shirts  para que os  empregados desses  restaurantes  possam
utilizar uma farda e publicitar o restaurante.

Mas para além disso os restaurantes podem vender as t-
shirts aos clientes que vão ao restaurante.

Sim, há muita gente que gosta de fazer coleção de t-
shirts,  e  há  outros  que  gostam  de  levar  uma  recordação
“verdadeira” do local onde estiveram.

Por  isso  você  deve  tentar  convencer  os  donos  dos
restaurantes a vender t-shirts ao clientes.

Podem ser restaurantes, mas também podem ser bares,
hotéis, pastelarias e outros negócios semelhantes.

Não  acredita  que  possa  ser  um  bom  negócio?  Então
visite este site:

http://www.desteenation.com/
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Pontos fortes deste negócio
• Um enorme potencial de clientes.

• Pouca concorrência (para já).

Dificuldades no negócio
• Terá de conseguir convencer os donos desses negócios

que  podem  ganhar  dinheiro  e  fazer  publicidade
vendendo t-shirts.
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5 – VENDA DE T-SHIRTS PARA TURISTAS

Quando  as  pessoas  pensam  em  vender  t-shirts  para
turistas, pensam  “Mas os sítios de turistas já estão cheios de
lojas a vender t-shirts com desenhos horríveis”.

Só que não é verdade. Há muitos locais de turistas que
não têm t-shirts para turistas. Eu conheço muitas terras e locais
em que os turistas não conseguem encontrar uma única t-shirt
de recordação. Claro que se você estiver a pensar em Lisboa ou
no Rio de Janeiro a concorrência é enorme.

E também não é verdade que os desenhos das t-shirts
de  turistas  têm  que  ser  horríveis.  Se  você  só  vê  desenhos
horríveis,  então  aí  está  uma  oportunidade  de  inovar,  ser
diferente,  e  criar  desenhos  que  pudessem  ser  vendidos  em
qualquer marca famosa de t-shirts.

Para vender t-shirts a turistas há três caminhos:

1. Você  abre  uma  loja  para  vender  t-shirts
diretamente aos turistas.

2. Você abre  uma loja  na internet  para vender  t-
shirts de turismo

3. Você  vende  a  outras  lojas,  que  por  sua  vez
vendem a turistas.

O primeiro caminho exige muito capital, e também exige
que esse local tenha turistas todo o ano, ou se só tiver turistas

Venda Otimizada Pag. 12



10 Ideias de Negócios de T-shirts

alguns  meses  no  ano,  que  você  venda  o  suficiente  nesse
período para pagar as despesas do ano inteiro.

Seria ótimo trabalhar 4 meses por ano e depois passar o
resto do ano a passear e descansar.

Há quem consiga.

O segundo caminho é um caminho difícil,  pois não há
muitas pessoas a comprar t-shirts de turismo pela internet. As
pessoas compram t-shirts de turismo quando vão a esses locais.

O  terceiro  caminho  parece  o  mais  adequado  quando
não há muito capital ou quando o negócio do turismo é muito
sazonal.

Você  pode  vender  as  t-shirts  a  quiosques  (lojas  de
jornais  e  revistas),  mercearias,  supermercados,  restaurantes,
museus, etc.  Por sua vez esses negócios vendem aos turistas
quando for a altura certa do ano para vender.

Pontos fortes deste negócio
• Um enorme potencial de clientes.

• Ainda existem muitos locais onde a concorrência é nula,
ou de má qualidade.

• Margens muito boas.
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Dificuldades no negócio
• Vai precisar de fazer bons desenhos.

• Vai  precisar  de  um  stock  elevado  de  t-shirts  (t-shirts
masculinas, femininas, infantil, etc)
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6 – VENDA DE T-SHIRTS DE ANIMAIS

Com  este  negócio,  entro  no  tipo  de  negócio  que  a
maioria das pessoas pensa quando imagina vender t-shirts – a
venda de t-shirts diretamente ao consumidor final.

O  mercado  das  t-shirts  do  consumidor  final  é  muito
vasto, e vai desde a t-shirts de design, às t-shirts de surf.

Pode  ser  motivante  imaginarmos  que  vamos  ser  a
próxima “Element” ou “Obey”,  mas isso é muito difícil.  Essas
marcas têm grandes empresas por trás delas.

É muito mais fácil pensarmos em nichos de mercado, ou
seja um conjunto de clientes muito restrito e com gostos muito
semelhantes.  Os  clientes  podem ser  restritos,  mas há nichos
que são, apesar de tudo, muito grandes.

Por exemplo você pode criar uma marca com desenhos
com animais. Existem milhões de apaixonados de animais, tanto
domésticos como selvagens. Os donos de cães e gatos têm uma
paixão pelos seus animais que por vezes é difícil de entender
para quem não tem animais.

Adoro-te, Pitufa (é o nome da minha gata).

Pontos fortes deste negócio
• Um enorme potencial de clientes.
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• Pode criar uma loja online só com t-shirts de animais,
pode criar dezenas ou centenas de desenhos.

• O cliente está bem definido e por isso é fácil encontrá-
lo. Estão nos blogues sobre a natureza, cães, gatos, etc.

• Pode vender para todo o mundo, incluindo sites como o
Ebay e o Etsy.

*Leia aqui porque é que você deve vender no Etsy

Dificuldades no negócio
• Exige  algum  trabalho  para  conseguir  obter  visitantes

para o seu site.

• Exige um stock de t-shirts razoável.
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7 – VENDA DE T-SHIRTS DE MÚSICA

Não estou a falar de t-shirts de bandas de música (já foi
referido).

A ideia é vender t-shirts para as pessoas que gostam de
tocar música e não para as que gostam de ouvir música.

Se você toca guitarra, leva a guitarra para todo o lado e
adormece a pensar em tocar guitarra, provavelmente gostaria
de ter uma ou várias t-shirts com desenhos sobre guitarras.

Da mesma maneira que se você gosta de música clássica
provavelmente  gostaria  de  ter  uma  t-shirt  com  a  foto  do
Beethoven.

Tem razão. No tempo do Beethoven não existiam fotos.
Mas que tal um desenho.

Ainda por cima você pode utilizar a imagem e o nome de
muitos destes autores clássicos sem ter que pagar por licenças.

Acho que neste momento já percebeu a ideia do que é
um  nicho  de  mercado.  Podem  ser  animais,  música,  algum
desporto específico, moedas, e muitos outros. Talvez até seja
alguma coisa que você já sinta paixão. As escolhas são muitas.

E muitos desses nichos são possíveis sem ter problemas
com direitos de autor e de imagem, que são um dos principais
entraves à criatividade dos designers de t-shirts.

Venda Otimizada Pag. 17



10 Ideias de Negócios de T-shirts

Os pontos fortes e dificuldades são os mesmo do negócio das t-
shirts de animais.

Pontos fortes deste negócio
• Um enorme potencial de clientes.

• Pode criar  uma loja online só com t-shirts  de música,
pode criar dezenas ou centenas de desenhos

• O cliente está bem definido e por isso é fácil encontrá-
lo. Estão nos blogues sobre instrumentos musicais, ou
como aprender a tocar.

• Pode vender para todo o mundo, incluindo sites como o
Ebay e o Etsy.

Dificuldades no negócio
• Exige  algum  trabalho  para  conseguir  obter  visitantes

para o seu site.

• Exige um stock de t-shirts razoável.
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8 – VENDA DE T-SHIRTS DE FRASES 
MOTIVACIONAIS

A venda de t-shirts com frases é um negócio de milhões.

Têm estado na moda as frases divertidas ou sarcásticas,
mas  nos  últimos  tempos  as  frases  motivacionais  ou
inspiracionais têm ganhado força.

A ideia é muito simples – pegar numa frase de um autor
mais ou menos conhecido e colocá-la numa t-shirt.

Para os mais imaginativos pode-se juntar  um desenho
ou trabalhar o “lettering” de forma a que não seja apenas a
frase que venda mas também o desenho.

Apesar  da  utilização  do  nome  de  algumas  pessoas
famosas poder ser considerado ilegal,  a verdade é que esses
autores  não  se  preocupam  com  isso,  e  por  isso  não  tenho
conhecimento que autores como Paulo Coelho tenham alguma
vez processado alguma empresa de t-shirts.

A concorrência neste mercado pode ser enorme, mas a
procura  é  muito  grande,  e  a  busca  deste  tipo de t-shirts  no
google, facebook e outras redes sociais é grande. Isso significa
que se alguém pesquisar: “t-shirts com frases do Steve Jobs” e a
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sua loja tiver este tipo de t-shirts, então é provável que o seu
site apareça na primeira página de busca.

Pontos fortes deste negócio
• É um negócio que atualmente (2016) está na moda.

• É um negócio que tem muita busca no Google, logo a
sua loja pode ser encontrada sem que ter se esforçar a
promovê-la. Esta técnica chama-se de SEO.

• Pode vender para todo o mundo se tiver frases escritas
em inglês.

• É fácil  conseguir frases para colocar nas t-shirts, basta
consultar as dezenas de sites com frases.

Dificuldades no negócio
• Existe muita concorrência.
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9 – VENDA DE T-SHIRTS DE MARCAS 
ANTIGAS

Tudo o  que  é  vintage  e  retro  está  na  moda,  por  isso
algumas  marcas  lembraram-se  de  ir  buscar  imagens  de
publicidade antiga e colocá-las em t-shirts.

Ao que parece estão a ter sucesso.

Algumas  marcas  ainda  existem,  pelo  que  para  utilizar
essas imagens antigas precise de autorização dos donos. Talvez
possa conseguir. Afinal é mais publicidade para as marcas.

Mas  também  existem  muitas  marcas  que  já
desapareceram  e  cujos  registos  estão  caducos.  Pesquise  nos
sites  dos  registos  de marcas  e  patentes  e  veja  se  as  marcas
ainda têm dono.

Em Portugal:

http://www.marcasepatentes.pt/

No Brasil:

http://www.inpi.gov.br/

A grande dificuldade neste negócio é fazer com que os
clientes conheçam a sua marca. Isto vai exigir algum trabalho de
marketing, mas as margens são muito elevadas.
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Pontos fortes deste negócio
• É um negócio que atualmente (2016) está na moda.

• Margens muito grandes.

• É fácil criar uma história e uma imagem apelativa à volta
da marca.

Dificuldades no negócio
• É difícil conseguir novos clientes.

• Alguns desenhos podem ser muito elaborados e por isso
o custo de produção será maior.
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10 – VENDA DE T-SHIRTS 
PERSONALIZADAS

T-shirts personalizadas é quando o cliente pode escolher
o desenho ou frase para colocar na t-shirt.

Para  você  fazer  t-shirts  personalizadas  vai  precisar  de
vários equipamentos específicos.

O mais habitual  é personalizar as t-shirts com vinil  de
recorte. Para isso vai precisar de uma plotter de corte e de uma
prensa de t-shirts.

Para estampar imagens mais complexas uma impressora
é a solução mais económica, através de transferes digitais.

Como equipamento topo de gama temos as impressoras
de t-shirts, mas que são caras (por enquanto).

Para além da questão técnica, existe a questão de como
conseguir clientes. E esta é sempre a mais difícil.

A  maioria  das  pessoas  que  procura  t-shirts
personalizadas fá-lo de forma esporádica e muito definida. Isso
significa que todo o seu trabalho vai ter que se dirigir para estar
no  lugar  certo  à  hora  certa  quando  alguém  procurar
personalizar as t-shirts.

As melhores maneiras de isso acontecer é ter uma loja
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física onde as pessoas passem muitas vezes e nunca comprem
nada, mas que um dia precisem de fazer uma t-shirt para um
aniversário de um amigo e se lembrem de onde viram uma loja
de t-shirts personalizadas.

É  por  isso  que  ter  uma  loja  física  de  t-shirts
personalizadas é um negócio muito difícil, pois de início vai ter
poucos  clientes.  Mas  aos  poucos  as  pessoas  vão  começar  a
aparecer, e quem sabe recomendar ao amigos e familiares.

A outra alternativa é ter uma loja na internet. Só que
aqui o problema é que existem dezenas ou mesmo centenas
destas  lojas  online.  Por  isso  você  vai  querer  aparecer  na
primeira  página  de  busca  do  google.  Duas  hipóteses  para
conseguir  são:  através  da  técnica  de  SEO,  que  já  referi
anteriormente; ou através de publicidade paga.

Pontos fortes deste negócio
• É um negócio com bastante procura.

• Margens muito grandes.

Dificuldades no negócio
• É  difícil  conseguir  novos  clientes  porque  há  muita

concorrência.
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• Cada  encomenda  exige  muito  tempo  de  trabalho  e
muito know-how.
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CONCLUSÃO

Espero  ter  conseguido  fazê-lo  acreditar  que  existem
1001 negócios de t-shirts.

Inteligente e astuto, como são todos os meus leitores,
você já deve estar a imaginar algumas alternativas aos negócios
que apresentei. As possibilidades são imensas.

O que condiciona de início  o negócio é a  técnica e o
equipamento que você tem.

Mas mesmo que não queira fazer a estampagem pode
ter um negócio de t-shirts. Ter a possibilidade de estampar as
próprias t-shirts é um mais, mas não é obrigatório. O mais difícil
no negócio das t-shirts é conseguir vender e não estampá-las.
Existem milhares de empresas e pessoas a quem pode mandar
estampar as t-shirts.

Conseguir fazer algum dinheiro extra nos tempos livres,
continuando  com  o seu  trabalho  ou  com os  seus  estudos  é
perfeitamente possível  através  da venda online.  Pegue numa
ideia  deste  livro  ou  numa  sua,  e  meta  mãos  à  obra.  Pode
conseguir  algumas  centenas  de  euros  de  lucro  por  mês,  ou
mesmo mais.

E se quiser fazer da venda de negócios a sua única fonte
de rendimento, isso também é possível. Ou mesmo ficar rico. E
não estou a dizer isto por dizer. Eu sei que é possível.
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Mesmo que um só tipo de negócio não seja suficiente
para ter um bom rendimento, pode sempre ter dois ou mais
tipos de negócios de t-shirts.

Pegando nos exemplos que dei, se você já conseguiu pôr
um negócio de t-shirts de animais a funcionar, então pôr um
negócio de t-shirts de música a funcionar é muito simples.

Ou  para  quem  tiver  um  negócio  de  t-shirts
personalizadas  já  implementado,  vender  t-shirts  para
cabeleireiros é muito fácil.

Espero que este livro lhe tenha sido útil, e quem sabe
aberto novas perspetivas de negócio.

No blogue  da  Venda Otimizada continuarei  a  publicar
artigos para ajudar os lojistas a ter sucesso. Por vezes publico
artigos sobre o negócio das t-shirts, que conheço muito bem,
pois tive lojas de t-shirts durante vários anos.

Caso  tenha  dúvidas  ou  queira  dar  alguma  sugestão
envie-me um email:

fernandosilva@vendaotimizada.com

Leio todos os emails, e tento responder a todos.

Muito Obrigado.
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