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         RESUMO 

 

Este projeto objetivou analisar e compreender a viabilidade da implementação da 

marca Carter’s no Brasil por meio do E-Commerce. A partir da análise do micro e 

macroambiente realizada por meio de pesquisa quantitativa com questionário online 

em conjunto de dados secundários extraídos de relatórios gerenciais do setor, 

possibilitou a confirmação positiva da possibilidade de implementação de um comércio 

eletrônico no Brasil para esta marca. A partir desse resultado, foram desenvolvidas 

estratégias de implementação a partir da criação de três personas que correspondem 

ao público-alvo da marca, com plano tático pautado no processo de decisão de 

compra do consumidor contendo métricas fundamentais para serem acompanhadas 

e mensuradas pelo período de um ano. 

 

Palavras-chave: Planejamento de Marketing Digital, E-Commerce, Vestuário Infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

           ABSTRACT 

 

This project aimed to analyze and understand the feasibility of implementing the 

Carter's brand in Brazil through E-Commerce. From the analysis of the micro and 

macroenvironment conducted through quantitative research with online 

questionnaire on secondary data set extracted from management reports of the 

sector, allowed the positive confirmation of the possibility of implementing an e-

commerce in Brazil for this brand. From this result, implementation strategies 

were developed based on the creation of three personas that correspond to the 

target audience of the brand, with a tactical plan based on the consumer 

purchase decision process containing fundamental metrics to be followed and 

measured over a period of one year.  

 

Keywords: Digital Marketing Planning, E-Commerce, Children's Clothing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Escolha do Setor 

 

De acordo com artigo do site E-Commerce Brasil, o mercado de comércio 

eletrônico vem crescendo gradativamente durante os anos em nosso território 

nacional, sendo que, esse setor alcançou um faturamento de R$47.7 Bilhões no ano 

de 2017, representando um crescimento de 7,5% em relação ao ano de 2016. Além 

desse aumento, um estudo realizado pela Forrester Research, encomendado pela 

empresa Google visando analisar o e-commerce no Brasil, apontou que este mercado 

irá dobrar sua participação no varejo brasileiro até o ano de 2021. 

Em paralelo ao alto crescimento esperado neste setor, existe uma grande 

busca no Brasil pela marca de roupas infantis Carter’s, contando com uma média de 

158.000 pesquisas mensais pela marca no ano de 2018 de acordo com o planejador 

de palavras-chave do Google, sendo considerado um volume expressivo ao 

consideramos que a marca não está presente no país. 

Com base nesses dados, manifestou-se a possibilidade de relacionar ambas 

as informações e, a partir disso, analisar a viabilidade da implementação da marca 

Carter’s no Brasil por meio do comércio eletrônico. 

 

1.2  Resumo Executivo 

 

O planejamento estratégico de marketing consiste em uma metodologia que busca 

auxiliar na compreensão da posição de uma organização no mercado, identificando 

os pontos fortes e fracos da empresa visando a elaboração de estratégias e objetivos 

para a organização. O plano é um guia de ações que necessitam ser aplicadas com 

base nas análises internas e externas, comunicando a organização o que precisa ser 

feito e como fazer. (YIN; RADEL; RAMSARAM; e MALHOTRA, 2013). 

O processo de criação do planejamento é constituído em cinco fases: (1) diagnóstico 

do comércio eletrônico; (2) análise de situação; (3) análise do mercado-alvo; (4) 

determinar as estratégias e seus objetivos; (5) implementar e mensurar os resultados 

das estratégias. A primeira fase consiste no levantamento de dados secundários que 

demonstram o cenário atual do comércio eletrônico em escala mundial, 

posteriormente afunilando para perspectiva da América Latina e por fim na visão 
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apenas do Brasil. A segunda etapa é a análise de situação, que consiste na avaliação 

do ambiente externo (político e legal, econômico, sociocultural e tecnológico), Ao 

analisar o mercado-alvo, foi realizado o diagnóstico do ambiente setorial, por meio das 

cinco forças competitivas de Porter, em paralelo houve a realização da análise de 

concorrentes com base na análise SWOT de cada loja (pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades e ameaças) buscando compreender o que os concorrentes fazem de 

positivo ou negativo (KOTLER e AMOSTRONG, 2015).  

Em sequência, foram extraídos dados setoriais por meio de relatórios das 

principais fontes do mercado digital no Brasil, em paralelo à realização de um 

questionário online visando compreender de forma quantitativa os principais atributos 

que os consumidores levam em consideração ao adquirir um produto no segmento de 

roupas infantis. 

 A partir disso, foram realizadas sugestões para implementação de estratégias 

com base nessas informações e, por fim, foi constituído um cronograma de um ano 

com métricas para serem acompanhadas e mensuradas visando atingir os objetivos 

de vendas. 

 

2 BASE TEÓRICA 

 

2.1 Comportamento do Consumidor 

 

Visado compreender plenamente o cenário de comércio eletrônico para a 

implementação da Carter’s no Brasil, necessita-se analisar o comportamento do 

consumidor e seus hábitos 

Estudar sobre comportamento do consumidor é tratar os motivos pelos quais uma 

pessoa realiza uma compra e escolhe consumir algum determinado produto ao invés 

de optar por outro, dentro de uma quantidade e momento específico e em certo lugar 

(KELLER; KOTLER, 2006) 

A ação de adquirir um produto contém um ponto de partida em que a motivação é 

a principal razão que conduz a uma necessidade desencadeando um desejo. A partir 

deste desejo, aparecem as preferências que estarão relacionadas ao autoconceito, a 

partir do qual o indivíduo possui uma tendência de optar por um produto que coincide 

ao conceito que ele já possui ou então gostaria de ter. (LINDSTROM, 2009).  
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De acordo com Kotler (2006), existem alguns fatores que influenciam diretamente 

no comportamento das pessoas, sendo eles: fatores culturais, pessoais, sociais e 

psicológicos. Buscando compreender melhor, abaixo veremos individualmente cada 

um desses fatores com mais detalhes.  

a) Fator Cultural - Esse é o fator em que exercer a maior influência de acordo com 

Kotler, pois é um fator criado desde a infância, passando por toda a 

socialização e acompanhando a classe social de cada indivíduo. Dessa forma, 

o fator cultural pode ser dividido em: Cultura, subcultura e classe social. Sendo 

que, cada cultura é formada por subculturas divididas a partir da religião, 

nacionalidade, grupos raciais e regiões geográficas. As pessoas que fazem 

parte de uma determinada classe social, possuem valores, interesses e 

comportamentos similares, sendo que, essas classes sociais não são 

classificadas apenas pela renda, e sim pela profissão, grau de instrução e na 

área na qual residem.  

b) Fator Social - Esse fator ocorre por meio dos grupos de referências, que 

influenciam diretamente ou indiretamente sobre atitudes e comportamentos do 

consumidor. De acordo com o Kotler (2006), esses grupos são formados por: 

grupos de referência, família, status e papéis sociais. Sendo que, a família é o 

grupo que tem a maior força de influência, podendo ser dividido em duas 

frentes, uma delas é a de orientação, formada por pais e irmãos da pessoa e 

no qual ela recebe orientações no que se refere à religião, valores pessoais, 

ambições e até mesmo política. A outra frente está relacionada a procriação, 

influenciando diretamente no comportamento de consumo diário da pessoa, 

sendo constituído por filhos e cônjuge. 

Além desses fatores, existe também o status e os papéis sociais, em que os 

papéis são as atividades que o indivíduo executa em que cada papel possui um 

status. Por estarmos inseridos em uma sociedade em que os indivíduos estão 

continuamente preocupados com os papéis e status, esses fatores são cruciais 

e precisam serem analisados e aplicados nas estratégias das marcas.  

c) Fator Psicológico - Esse é um fator que possui extrema influência no 

comportamento do consumidor, estando inseridos aqui a motivação, a 

percepção e as atitudes. 
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A motivação é um estado de tensão psicológica que adianta e prepara o 

indivíduo para realizar uma ação, acontecendo a partir do estímulo de uma 

necessidade causada por impulsos internos ou externos.  

A percepção também é um fator importante no comportamento do consumidor, 

no qual cada pessoa pode ter noções do mesmo objeto de forma distinta, por 

conta de três fatores: atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva 

(KOTLER, 2006) 

As atitudes dos consumidores estão diretamente relacionadas com 

sentimentos e relações afetivas desses indivíduos com os produtos, sendo 

responsáveis pelas avaliações de formas positivas ou negativas sobre o 

produto ou serviço, desencadeando uma proximidade ou um afastamento.  

d) Fator Pessoal – Toda a jornada de decisão de compra do usuário é influenciada 

também por fatores pessoais, podendo dividir-se em: idade; ciclo de vida; 

ocupação; situação econômica; lifestyle e personalidade.  

Em relação à idade e ciclo de vida, estes fatores demonstram que o consumidor 

adquire produtos distintos durante a vida e tais padrões de consumo são 

adaptados com base no ciclo de vida familiar, situação financeira e interesses  

pessoas de cada indivíduo. Entretanto, possíveis acontecimentos vivenciados 

por cada pessoa em diferentes momentos tais como, casamento, divórcio, 

viuvez, também podem modificar o comportamento do consumidor.  

Já os fatores de ocupação e situação financeira, também possuem um papel 

fundamental no consumo dos indivíduos, sendo que, algumas pessoas 

preocupam-se antes de tudo em consumir produtos que vão satisfazer suas 

necessidades fisiológicas e deixando em segundo plano os desejos que 

satisfaçam a autoestima.  

A maneira como o indivíduo interage com seu ambiente representado pelo 

estilo de vida, ou seja, o lifestyle, vem alterando-se nos últimos tempos, sendo 

consequência dos avanços tecnológicos, facilidade de pagamentos, acesso à 

internet e o aumento de crédito pessoal. A partir disso, não se mudou apenas 

a maneira de consumir, mas também a maneira que o indivíduo pensa ao 

efetuar uma compra. 

Dessa forma, as sociedades modernas estão buscando muito além de produtos 

que servem exclusivamente para suprir suas necessidades, mas sim o que aquele 

produto representa na sociedade que a pessoa convive, intervindo diretamente na 
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compra final do usuário independentemente da sua classe social. A partir disso, 

diversas organizações pensam de forma diferente: considerar o consumidor de acordo 

com seu comportamento e não apenas sua classe social (MORACE, 2012)  

Sendo assim, o usuário passa a ter uma voz ativas nas relações de consumo muito 

mais acentuada, optando por produtos de maneira mais intrínseca e pessoal, dando 

valor ao gosto estético e a tecnologia, negando adquirir produtos apenas pela 

banalidade de consumo e sendo a favor das experiências e bens de criatividade 

(MORACE, 2009).    

 

2.2 Comportamento do Consumidor Online 

 

A partir dessas mudanças de comportamento da sociedade atual, o comércio 

eletrônico tornou-se um diferencial dentro do mercado buscando expandir a 

competitividade das organizações. 

Encontram-se diversas definições diferentes para Comércio eletrônico ou então e-

commerce, com visões, formas e enfoques distintos. E-commerce é a abreviação do 

termo em inglês "eletronic commerce" que significa "comércio eletrônico" em 

português. 

Segundo Nakamura (2001, p. 31), “Comércio eletrônico é toda atividade de compra 

e venda realizada com o auxílio de recursos eletrônicos”. 

Balarine, (2002, p. 4) faz um complemento afirmando que “E-commerce são 

transações que ocorrem via internet, através da ligação entre compradores e 

vendedores”. 

A partir da globalização e o aumento expressivo do uso da internet, o comércio 

eletrônico vem destacando-se. Segundo Limeira, (2003, p. 40), “atualmente o 

comércio eletrônico na rede mundial de computadores vem apresentando taxas 

elevadas de crescimento”.  

Por conta de todos os avanços tecnológicos possibilitando interações de um 

indivíduo com o mundo todo, são fatores essenciais para o desenvolvimento do 

comércio eletrônico na sociedade. 

Sendo que, o e-commerce tornou-se uma realidade mundial, por conta da 

facilidade e comodidade que esse canal oferta para a compra e venda de produtos na 

internet.  
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A tecnologia que mais expandiu nos últimos anos foi a internet, fornecendo 

extrema contribuição no desenvolvimento dos negócios das empresas de maneira 

lucrativa, ofertando uma amplitude no acesso a informações, serviços e recursos. 

(KALAKOTA e WHINSTON apud LUCIANO et al, 2003). 

A utilização dessa nova ferramenta, possibilitou diversas inovações na forma de 

comercializar produtos e serviços, fornecendo ao consumidor facilidades para o dia-

a-dia. De acordo com Macculloch apud Ferreira e Pitwak (2009), o e-commerce é 

utilizado para realizar compras, vendas e até mesmo fazer pagamentos de contas pela 

internet. 

Para Reedy e Schullo (2007), o comércio eletrônico pode ser utilizado visando 

transmitir uma comunicação tanto interna como externa da organização por meio de 

redes de computadores, realizando a venda e a compra de produtos. 

 A partir disso, o e-commerce pode ser definido como a utilização da internet para 

a realização de venda e compra de serviços, informações e produtos. (ALBERTIN, 

2010). Dessa forma, o comércio eletrônico é qualquer tipo de venda, compra de 

produtos, serviços ou informações executadas por meio do uso da internet visando a 

facilidade da vida dos usuários, pois está sempre disponível a um clique do 

consumidor. 

Além das funções citadas acima, o e-commerce também possui outras 

possibilidades, entretanto, a venda é o seu principal objetivo. Essa ferramenta é 

extremamente importante para as organizações atuais, pois é ela que será a 

estratégia que irá segurar a operação dos sistemas de tecnologia das empresas. 

(CUNNINGHAN apud LUCIANO e FREITAS, 2002). 

Por conta da utilização do comércio eletrônico, as organizações estão 

atravessando inúmeras transformações na sua maneira de negociação, 

reorganizando seus processos e a forma como relaciona-se com seus clientes. 

“A mudança é tão grande que é possível dizer que o mundo está em meio a uma 

revolução na forma de fazer comércio” (KALAKOTA e WHINSTON apud LUCIANO et 

al., 2003, pg. 2) 

Em consequência da crescente evolução tecnológica que o mundo vem 

apresentando, manifestam-se novos estilos de vidas que auxiliam diariamente na 

rotina dos consumidores. Falando exclusivamente de comércio eletrônico, esse 

modelo facilitou o processo de compra e venda por completo. Atualmente, diversos 
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usuários realizam compras sem sair de casa, por conta das várias organizações 

contarem com lojas virtuais buscando ampliar o conforto aos clientes. 

O desenvolvimento da internet possibilitou que o consumidor possuísse acesso a 

informações de maneira eficiente, ágil e rápida, transformando-a uma das invenções 

mais importantes da história. (SCHWARTZ, 1998). A partir disso e o surgimento do e-

commerce, houve uma modificação significativa no varejo, pois o poder passou 

completamente para o comprador, na situação que o usuário passou a ter mais opções 

para escolher produtos e realizar uma compra de fato, pois onde existia escassez de 

escolhas, agora há um número excessivo de opções (FIORE, 2001). Dessa forma, 

existe um potencial gigantesco no comércio eletrônico para atingir  vários tipos de 

usuários e diversas regiões do mundo, com um custo bastante baixo. 

No ano de 1991 houve a primeira publicação de um site e, em 1995, no ano em 

que somente 5% da população dos Estados Unidos tinham acesso à internet, lançou 

o primeiro site de compras por meio da internet, sendo que, a primeira 

transação/venda online foi uma pizza da Pizza Hut.  

Neste mesmo ano, segundo Ramos, as vendas no e-commerce começaram a 

avançar expressivamente, por conta da aparição de empresas como a Amazon.com. 

No Brasil, esse movimento começou a ganhar força em média 5 anos depois, em que 

várias lojas virtuais começaram a surgir.  

Em consequência dessa evolução constante do E-Commerce, novos formatos 

foram surgindo com o decorrer do tempo, indo além de simplesmente se um processo 

de compra e venda pela internet, existindo outros formatos tão comuns e importantes 

quanto. Segundo Mauricio di Bonifácio, alguns deles são:  

a) B2B – BUSINESS-TO-BUSINESS - Essa é a forma de negociar 

eletronicamente entre empresas, não obtendo interação com o cliente como 

pessoa física. Esse modelo na maioria das vezes acontece entre lojistas e 

fabricantes.  

b) B2C – BUSINESS-TO-CONSUMERS – Está é a forma de negociação 

eletrônica entre empresas e clientes. Nesse modelo, existem organizações 

online ofertando produtos e serviços para o cliente final. Este formato 

demonstra a virtualização da compra e venda que os usuários estão habituados 

diariamente, sendo que, a diferença é que os consumidores escolhem e pagam 
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os produtos pela internet. Alguns exemplos de B2C são os sites 

www.americanas.com e www.submarino.com  

c) C2B – CONSUMER-TO-BUSINESS – Esse modelo a forma de negociação 

entre clientes e empresas, sendo o formato invertido em comparação com o 

B2C, podendo ser chamado também de leilão reverso. Nessa forma, os 

consumidores vendem para empresas, ou seja, ocorre quando uma 

organização busca adquirir um determinado produto, anunciando na rede a sua 

necessidade e intenção de compra. A partir disso, os usuários que possuem os 

produtos que a empresa quer, realiza uma oferta e finaliza a venda. 

d) C2C – CONSUMER-TO-CONSUMER – Neste formato, as negociações 

ocorrem entre os próprios consumidores, habitualmente estabelecida por meio 

de um intermediador. Esse modelo é muito comum, efetuando diversas 

negociações, na maioria com ticket médio baixo. O exemplo mais conhecido 

nesse formato é o site Mercado Livre (www.mercadolivre.com.br). 

 

2.3  Planejamento de Ações 

 

2.3.1 Identificação de Público Alvo  

 

Segundo Kotler e Keller (2013), deve ser iniciado o processo de implementação 

de estratégias e ações identificando quais os possíveis compradores, consumidores 

atuais, e possíveis influenciadores à aquisição dos produtos da empresa. 

Segundo Guissoni e Neves (2011) a identificação do público alvo se inicia a 

partir da decisão quanto a segmentação de mercado identificada no plano estratégico 

de marketing, sendo necessário estabelecer o público-alvo para que o mesmo receba 

a mensagem de acordo com as estratégias selecionadas. 

A comunicação de acordo com Kotler e Keller (2013), é muito influenciada pelo 

público alvo que a empresa busca atingir, sendo interessante sempre identificar o 

público-alvo com base na fidelidade do consumidor, além de traçar o perfil do mesmo. 

Segundo Kotler e Keller (2013), o processo de identificação de público alvo 

também pode ser realizado através da análise da imagem para traçar o perfil do 

público-alvo. 

 

http://www.americanas.com/
http://www.americanas.com/
http://www.submarino.com/
http://www.mercadolivre.com.br/
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2.3.2 Implementação de Ações e Mensuração 

A partir do momento que as estratégias futuras de Carter’s serem ativas, é de 

extrema importância a mensuração de resultados visando compreender se os 

resultados estão de acordo com o previamente projetado. Segundo Kotler e Keller 

(2013) após a implementação do plano de ação é necessário avaliar o impacto do 

mesmo em relação ao público-alvo. 

Sendo necessário ainda segundo Kotler e Keller (2013) realizar questionamentos 

a membros do público quanto ao reconhecimento e lembrança da mensagem 

posicionada, quantidade de vezes que visualizaram o material comunicacional, seus 

sentimentos em relação ao mesmo assim como os pontos mais marcantes.  

Kotler e Keller (2013), ainda comentam que é necessário levantar dados como 

quantidade de itens vendidos, quantas pessoas gostaram da aquisição e os 

comentários dos que compraram os produtos., o que se aplica diretamente nas 

estratégias da Carter’s, pois o principal foco da marca no Brasil serão as vendas. 

Por se tratar de uma marca que estará chegando no Brasil, necessita-se de um 

acréscimo de verba financeira para comunicação, em que Guissoni e Neves (2011) 

afirmam que de forma gerencial os gastos em comunicação são levados como 

investimentos. 

Guissoni e Neves (2011) comentam que o ROI é o retorno sobre o investimento 

realizado, neste caso no plano de comunicação, o ROI é mensurado através da 

margem operacional multiplicada pelo giro de ativos, este representa o retorno sobre 

o capital investido pela empresa em atividades e investimentos realizados. 

De acordo com Guissoni e Neves (2011) o ROI de marketing e comunicação deve 

ser no mínimo 100% do que foi pago para a realização de atividades de comunicação 

somando-se ainda o custo de oportunidade da empresa. 

Buscando maior assertividade nas ações de comunicação, a estratégia será 

baseada na sazonalidade de cada categoria do mix de produtos da Carters, em que 

Ferreira (2014) afirma que para uma empresa possua um planejamento eficiente 

em meses de sazonalidade é necessária a realização de uma previsão de demanda. 

Segundo o portal Konkero (2019), a sazonalidade significa basicamente períodos 

específicos tais como estações do ano e feriados comemorativos, para o ambiente de 

negócios o mesmo termo serve para falar quanto aos meses que haverá mais ou 

menos vendas. Esse fator influência diretamente no planejamento de compras. Sendo 
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assim, é necessário avaliar os preços para garantir assim os melhores valores ao 

consumidor e evitar também prejuízos à empresa. 

De acordo com Ferreira (2014), as demandas dos tipos espacial e temporal 

trabalham com preocupações relacionadas ao tempo e demanda, tendo assim 

variações de tempo de acordo com sazonalidade. O autor ainda afirma que a 

sazonalidade é um fenômeno causado pela instabilidade entre oferta e demanda, em 

períodos do ano. 

2.7 METODOLOGIA 

2.7.1  Pesquisa de Mercado 

 

Segundo Malhotra (2012), a pesquisa de marketing identifica, coleta e 

analisa dados que embasam o plano de implementação e tomadas de decisões da 

empresa. Para a etapa de pesquisa, é necessário pensar sobre os passos 

fundamentais, para que no final do estudo se tenha os guias para uma tomada de 

decisão eficiente.  

O processo de pesquisa de marketing, contém seis etapas: (1) Definição do 

problema  de pesquisa; (2) Desenvolvimento de uma abordagem; (3) Formulação da 

concepção  de pesquisa; (4) Coleta de dados; (5) Preparação e análise de dados, (6) 

Preparação e apresentação do relatório (MALHOTRA, 2012, pág.9).  

  A pesquisa de marketing precisa que a informação seja válida, para que se 

possa fazer uma avaliação do cenário precisa, no sentido em que reavalie as 

informações levantadas na análise ambiental e valide-as com os clientes.  

A pesquisa de marketing relaciona as variáveis de marketing com o ambiente 

e os grupos de clientes, bem como remover algumas incertezas ao oferecer 

informações relevantes a respeito das variáveis de marketing do ambiente e dos 

consumidores (MALHOTRA, 2012, pág.11)  

A coleta de dados é feita de maneira empírica, sistemática e objetiva. A 

pesquisa deve seguir diretrizes de um projeto formal, onde seu resultado é um 

elemento que contribui na tomada de decisão de uma empresa e valida as 

oportunidades e ameaças do cenário (IZIDORO, 2015, pág.9).  

 

2.7.2  Metodologia de Pesquisa 
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Conforme estabelecido por Malhotra (2012), o projeto começa com a etapa de 

definição do problema, onde deve-se definir o problema de decisão gerencial e o 

problema de pesquisa de marketing. Para esta etapa foram levantados estudos 

e análise de dados secundários.  

O problema de pesquisa é o guia para o estudo a ser elaborado, nele é 

necessário considerar o histórico de problemas e informações que contribuam para a 

formulação de um plano de ação (MALHOTRA, 2012, pág.8).  

A definição do problema consiste em um enunciado do problema geral e seus 

objetivos específicos, essa etapa é crucial para a elaboração do questionário pois 

é através desses guias que se manterá a coerência e a precisão nas perguntas 

desenvolvidas (MALHOTRA, 2012, pág.32).  

Tendo o que foi colocado acima, o problema gerencial foi: “É viável a 

implantação da Carter’s no Brasil por meio do e-commerce?”. 

Os componentes específicos, ou seja, que "focaliza-se os aspectos-chave do  

problema e formam diretrizes claras sobre qual é a maneira de agir" 

(MALHOTRA, 2012), são:  

 

a) Hábitos de consumo do público alvo como frequência de compra, ticket médio, 

quantidade de peças compradas;  

b) Marcas conhecidas e compradas pelo público alvo; 

c) Canal de preferência para realizar a compra; 

d) Entender quais influenciadores digitais são mais reconhecidos pelo público.  

 

Após este primeiro passo ser definido, é formulado a estruturação do projeto 

de pesquisa, onde é elaborado o questionário, definido o tamanho da amostra 

trabalhada e um guia para a análise de dados (MALHOTRA, 2012, pág. 9).  

Nesta parte do projeto, também é feito o pré-teste do questionário formulado 

com alguns respondentes da amostra, no intuito de identificar possíveis erros de 

resposta (MALHOTRA, 2012, pág.58).  

 

2.7.3  Dados Secundários 

 

Foram utilizados dados secundários externos para embasar as decisões de acordo 

com as tendências de mercado. De acordo com Mattar (1996), os dados secundários 
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são aqueles coletados, tabulados, ordenados e, de vez em quando, até mesmo 

analisados, colocados à disposição para o indivíduo que tiver interesse ter acesso. As 

principais fontes de dados secundários são: Publicações, a própria empresa, 

instituições não governamentais, governo e serviços padronizados de informações de 

marketing. 

 

2.7.4 Pesquisa Quantitativa 

 

Nesta etapa, foi realizada uma pesquisa quantitativa com amostra 

não probabilística por conveniência (MALHOTRA, 2006). As questões foram 

estruturadas com o objetivo de entender os hábitos de compras online, bem como, 

identificar o que o consumidor mais valoriza em um e-commerce.  

Além disso, também buscou-se compreender a confiança do consumidor no 

pequeno varejista e avaliar o consumo de calçados a partir da análise dos 

concorrentes, marcas e fornecedores desse setor.  

A coleta dos dados foi realizada por questionário eletrônico, no qual, foi utilizado 

como ferramenta o software Qualtrics. A divulgação da pesquisa foi feita através de 

solicitações online pelas redes sociais, onde os usuários eram convidados a 

responder à pesquisa de tempo estimado em cinco minutos. 

  

3 DIAGNÓSTICO MERCADOLÓGICO 

 

Nesta etapa do trabalho, será apresentado um diagnóstico do mercado que a Carter's será 

inserida, começando pelo por uma contextualização do e-commerce no mundo, 

posteriormente na América Latina e por fim o cenário do Brasil. Logo depois, será 

demonstrado a forma que o consumidor se comporta nesse mercado e seu processo de 

decisão de compra. Posteriormente, será pontuado o crescimento das compras online 

realizadas pelo dispositivo mobile e os desafios do crescimento do e-commerce. 

 

3.1 E-commerce no Mundo 
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Figura 1 – E-Commerce no Mundo 

Fonte: eMarketer | Worldwide Retail e-commerce Sales by Region | 2018 

 

De acordo com o portal eMarketer, existe uma tendência de crescimento no 

mercado online em todos os continentes, sendo liderado por Ásia e Pacífico (+30,3%).  

No ano de 2018, o E-Commerce apresentou um crescimento de 24% em todo o 

mundo, alcançando o valor de 2,9 trilhões de dólares em vendas.  

Em comparação com o ano de 2017, a América Latina obteve um crescimento de 

17,9%. De acordo com o mesmo estudo, o share de vendas é de 12% em relação ao 

varejo mundial como um todo, sendo que, na América Latina, a venda online 

representa 2,7% no mercado como um todo. Dessa forma, existe um potencial 

expressivo de crescimento neste mercado nesta região. 
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3.2 E-commerce na América Latina 

 

Figura 2 – E-commerce na América Latina. 

  

Fonte: Dados online: eMarketer | Wordwide Retail e-commerce Sales by Region | 2018                                    
Dados offline: Nielsen Quarter by Numbers Latam Q4’18 | Uol Economia  

 

De acordo com os dados online do eMarketer, o Brasil é o país com maior 

desenvolvimento em termos de E-Commerce na América Latina em 2018, 

representando 4,3% das vendas nesta região com um crescimento de 12% em relação 

ao ano de 2017. 

3.3  E-commerce no Brasil 

 

Segundo o estudo “Webshoppers”, realizado pela EBIT | Nielsen, sendo esse o 

estudo de maior credibilidade sobre E-Commerce, afirmou em 2019 que a economia 

brasileira está passando por um momento de reabilitação e o comércio eletrônico 

tende a ser um dos canais essenciais neste período.  

A partir disso, estão surgindo modelos inovadores de negócios, como por exemplo: 

Supermercados que estão intensificando suas operações por meio do digital, em que 

podemos citar como exemplos os sites: https://www.angeloni.com.br; 

https://www.carrefour.com.br; e também https://www.paodeacucar.com. 

 

De acordo com Nielsen, existe uma Rota Global do E-Commerce, 

contemplando cinco segmentos.  

 

https://www.angeloni.com.br/
https://www.carrefour.com.br/
https://www.paodeacucar.com/
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Figura 3 – Rota Global do E-Commerce 

Fonte: Ebit | Nielsen 

 

O mercado online do Brasil já se encontra na penúltima etapa desta rota, 

consolidando-se também no segmento de Bens Não-Duráveis, que segundo Kotler e 

Keller (2006), são classificados como bens tangíveis, que possuem compra, uso e 

consumo de forma rápida e frequente. Esses produtos possuem uma propensão a 

terem preços mais reduzidos com pequena margem de lucro, abrangendo um grande 

público em sua distribuição e utilização sólida de propaganda. São exemplos de bens 

não duráveis: Cerveja; refrigerante; leite; carne; artigos de higiene e limpeza; creme 

dental, entre outros. 

Os segmentos anteriores ao bens não duráveis, como categorias de 

Entretenimento (Ingressos de Shows/Cinemas), Turismo/Serviço (Delivery de 

Restaurantes, passagens aéreas e reservas de hotéis) e Bens Duráveis (eletrônicos, 

eletrodomésticos, livros, vestuários) estão consolidados no mercado brasileiro, pois 

possuem representatividade tanto no quesito de volume de vendas como também em 

relação a atuação com excelência das empresas desses segmentos 

O mercado eletrônico está presente no Brasil há quase 25 anos, sendo um 

processo de crescimento gradativo que acompanhou, com alguns anos de distância, 

a evolução de mercados mais equilibrados, como China e Estados Unidos. 
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                                Figura 4 – 25 Anos de E-Commerce no Brasil 

Fonte: Ebit | Nielsen 

 

Ainda levando em consideração o eBit, a soma da tecnologia em evolução 

constantemente e a complexidade do Brasil como um todo, impacta diretamente no 

desenvolvimento do mercado online nesta região. Por conta da dimensão do território 

brasileiro, que segundo o IBGE possui uma medida de superfície em 8.515.767,094 

km², sendo ligeiramente menor que a Europa que conta com 45 países e um território 

de 10.180.000km², as questões logísticas, bem como tributos e diferenças culturais e 

comportamentais de consumo em cada área desse país, representam um desafio de 

grande amplitude para as empresas, necessitando de uma operação consistente 

visando buscar a excelência que o consumidor espera.  

No Brasil a maioria das entregas é realizada por rodovias, uma vez que o país 

possui baixa infraestrutura nas malhas ferroviárias e hidroviárias, e os custos com o 

frete são muito altos quando realizados por avião. 

Apesar dos altos custos e possíveis perdas operacionais o transporte rodoviário 

possui grandes vantagens quando se trata de capilaridade, pois permite o acesso à 

diversas regiões, garantindo agilidade e competitividade para produtos oriundos do 

exterior. 

Quando se trata da importação de produtos uma grande dificuldade é a baixa 

eficiência dos portos brasileiros, sendo necessário avaliar quais os que podem 

entregar maior competitividade no setor e fácil distribuição, como a maior parte da 

economia brasileira está concentrada nas regiões Sudeste e Sul a escolha do porto 
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de Itajaí, localizado em Santa Catarina, traz grandes vantagens pela sua localização 

e modelo de gestão. 

3.4  Consumidor 

 

Segundo o eBit | Nielsen, a jornada do consumidor está tornando-se cada vez mais 

complexa no Brasil, em que no ano de 2018, em média, um usuário visitou 8 canais 

diferentes para realizar uma compra durante o ano, estando cada vez mais conectado 

e utilizando redes sociais para manter-se informado além de também compartilhar 

suas experiências pessoais no processo de compra. 

De acordo com um artigo publicado pelo SEBRAE (2017), existe um movimento 

muito forte denominado Omnichannel, em que consiste na integração de todos os 

canais de uma empresa, realizando uma conexão entre a loja física, a loja online e o 

comprador, visando fornecer ao usuário uma experiência completa de compra, em 

que muitas vezes o consumidor não percebe a diferença entre o mundo virtual e 

offline. A partir disso, entende-se que o comportamento do usuário não é mais limitado 

apenas a loja física, pois os canais se retroalimentam e oferecem uma jornada de 

compra muito mais complexa, em que a compra pode ter seu início na experimentação 

de um produto na loja física, posteriormente ser pesquisada no smartphone e 

finalizada no desktop.  

Segundo o estudo NeoAtlas, no primeiro semestre de 2018 os compradores em 

E-Commerce são representados por 50,6% gênero feminino e 49,4% masculino. 

Sendo que, 37% dos usuários estão na faixa-etária entre 25-34 anos e 

predominantemente na região sudeste, representando 66,7% 

                  Figura 5 – Perfil do Consumidor de E-Commerce no Brasil 

Fonte: E-Book E-Commerce Radar - 1º Semestre 2018 - NeoAtlas 
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3.5 Mobile Commerce 

 

Conforme o estudo da Nielsen demonstra, as vendas por meio de dispositivos móveis, 

também denominado como mobile commerce ou m-commerce, representam 42,8% de todos 

os pedidos realizados no mercado online do Brasil em janeiro de 2019. Enquanto o  

E-Commerce de forma geral obteve uma evolução de 12% em 2018, o m-commerce cresceu 

41% neste mesmo período. 

 

                          Figura 6 – Crescimento em Número de Pedidos no Mobile  

Fonte: Ebit | Nielsen 

 

3.6 Desafios do Crescimento   
 

Com a ascensão dos smartphones, banda larga e 4G, a conectividade 

dos usuários cresceu exponencialmente, em que 7 em cada brasileiros possuem um 

aparelho de celular, conforme estudo do eMarketer. 

Entretanto, existem barreiras para o crescimento do comércio eletrônico no Brasil 

por conta de infraestrutura do país, pois comprar online requisita conectividade para 

acessar alguma plataforma online de compras, necessitando estar dentro de uma 

zona de cobertura para realizar uma compra.  

A internet brasileira é quase 3x mais lenta se comparada a média global, além do 

mais, um levantamento da Nielsen aponta que 41% dos brasileiros afirmam que sua 

conexão ainda é instável para realizar compras online, sendo fatores cruciais para o 

desenvolvimento do E-commerce. 
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Figura 7 – Desafios do E-Commerce no Brasil 

Fonte: eMarketer, Nielsen | Homescan, Ebit | Nielsen 

 

  

3.7 A Democratização do E-Commerce no Brasil 

 

  Nesta etapa do trabalho, será abordada a democratização do e-commerce no Brasil, 

entendendo quais categorias de produtos mais cresceram em 2018, quais regiões 

predominam no consumo online e quais têm um alto potencial de mercado. Também vamos 

entender as características de e-commerce de moda e infantil. 

Segundo estudo da Nielsen, em paralelo com o crescimento do m-commerce, destaca-se 

o aumento de 10 milhões de novos consumidores online no ano de 2018.  

As principais categorias de vendas durante esse período são Perfumaria e Cosméticos / 

Saúde (112% de Crescimento), Moda e Acessórios (59% de crescimento), Esporte e Lazer 

(40% de Crescimento) e Casa e Decoração (38% de Crescimento)  

Ao analisar o crescimento do E-commerce no Brasil separando por regiões, o 

Nordeste demonstra o maior crescimento, totalizando 27% de acréscimo na receita 

com um faturamento total de R$7 Bilhões. Entretanto, mesmo com esse 

desenvolvimento no ano de 2018, sua representação é muito baixa em comparação 

com as demais regiões. 

O Sul do país, mesmo com uma densidade populacional menor, apresenta 

19,1% da representação no mercado de vendas online do Brasil, com resultados de 

faturamento próximos de R$10,1 Bilhões. 

O Sudeste do Brasil concentra a maior importância na representação de vendas 

no E-Commerce, demonstrando um crescimento de 6% em relação ao ano de 2018, 

mantendo-se com 57,7% da receita total gerada no comércio eletrônico brasileiro.  
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De acordo com os dados o eBit, as regiões Norte e Centro-Oeste não possuem 

representação expressiva no Brasil. 

 

3.8 E-commerce de Moda no Brasil 

 

De acordo com o a 39ª edição do Webshoppers da Ebit | Nilsen, moda e acessórios 

foi responsável por 5,6% dos 53 bilhões de reais faturado pelo e-commerce brasileiro 

no último ano e a categoria está em segundo lugar das mais pedidas, representando 

13,6%. E como o número de pedidos desse setor teve um crescimento de 6% em 

relação ao ano anterior, a expectativa é que essa tendência de crescimento se 

mantenha para o próximo ano. 

Segundo o relatório da Social Miner sobre o comportamento de consumo de moda 

no primeiro semestre de 2019, nos primeiros 6 meses de 2019 houve vários picos de 

vendas online e o maior ocorreu no dia 15 de maio, que foi logo após o dia das mães 

e um mês antes do dia dos namorados, essa data também puxou as vendas nas 

semanas seguintes, com o segundo maior pico de conversões da categoria moda e 

acessórios ocorreu no dia 5 de junho, uma semana antes da data comemorativa, 

sendo assim, o segmento de moda e acessórios foi o que mais se destacou, ficando 

entre os que mais converteram no período. 

Outra data que traz bons resultados para o segmento é o dia do consumidor, no 

dia 15 de março, que em 2019 ficou com o terceiro maior pico de vendas do e-

commerce. 

Quando se trata de vendas mês a mês, em 2019, o destaque de performance do 

setor vai para junho, mês do dia dos namorados, que representou 19,2% das vendas 

do setor, em segundo lugar fica janeiro, que mesmo sem nenhuma data especial de 

varejo ficou com 18,4% das conversões. 

Em São Paulo se concentra a maior parte de vendas do segmento de moda e 

acessórios, com 28,27%, seguido de Rio de Janeiro com 23,62%, então o segmento 

de moda performou muito acima da média de e-commerce geral no estado fluminense, 

que foi de 13,58%. Como as maiores representatividades de vendas da categoria se 

concentram na região sudeste, essa região tem a maior representatividade com 66,8% 

seguido da região sul com 13%, já o Norte tem a menor representatividade com 

apenas 1,8%. 
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Quando se trata de volume de visitas no site os picos acontecem quando nas 

semanas que antecedem datas comemorativas como dia das mães e namorados. 

Ao desdobramos as visitas por dispositivos vemos que 48,2% vem do desktop 

e 51,8% vem do mobile no primeiro semestre de 2019, se tratando de conversão 

31,7% das vendas são feitas por mobile e 68,3% por desktop.  

O preço médio dos produtos de moda e acessórios foi de R$ 291,81 e o ticket 

médio foi de R$ 293,83 no primeiro semestre de 2019, bem maior que o ano todo de 

2018 que teve o ticket médio para as compras dessa categoria de R$177.  

3.9 E-commerce Infantil no Brasil 

 

De acordo com o estudo do NeoAtlas (2018), ao analisar e-commerce na categoria 

bebês e crianças, o volume de compras é representado 79% das vezes pelo gênero 

feminino, contra 21% do masculino. 

Esse mesmo estudo, aponta que os consumidores das categorias bebês / crianças 

pertencem 51% entre a faixa etária de 25-34 anos, seguido pela faixa de idade entre 

35-44 anos, com um total de 27% dos usuários.  

Em relação aos diferentes dispositivos de navegação, o mobile representa 75% 

dos usuários ativos nos sites de bebês e crianças, entretanto, os smartphones é 

responsável por apenas 41% do número de pedidos nos sites dessas categorias. 

Ainda de acordo com o NeoAtlas, a taxa de conversão média desse segmento de 

mercado é 1,2%, ou seja, dos usuários que entram no site, essa porcentagem 

representa o número de pessoas que efetivamente realizam uma compra.  

Sendo assim, ao considerar o número de usuários no site da Carter’s apenas pelo 

volume de buscas por mês pelo nome da marca, seria possível levar 206.000 usuários 

ao site da empresa, representando algo em torno de 2.400 vendas 

O estudo ainda apresenta que o valor médio dos pedidos para a categoria de 

bebês e crianças gira em torno de R$290,59, com uma média de 1,9 itens por compra. 

3.10 Análise do Ambiente Setorial 
 

Afim de realizar uma análise do ambiente setorial foram realizadas 3 

avaliações, sendo elas: a análise do macroambiente, a análise da concorrência, 

avaliando quesitos referentes à posicionamento de mercado e também referente à 

usabilidade do E-commerce para o usuário,  análise das cinco forças competitivas no 
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modelo de Porter, além destas analises, foi realizada uma coleta de dados primários 

através de pesquisa quantitativa. 

Quanto às cinco forças competitivas, constatou-se que Rivalidade entre 

empresas existentes, Ameaça de entrada no mercado e Ameaça de produtos 

substitutos possuem intensidade média, já forças como Poder de negociação dos 

compradores e Poder de negociação dos fornecedores possuem intensidade baixa.  

Na análise da concorrência foi possível constatar que o mercado de vestuário 

infantil é composto por diversas empresas, geralmente de grande porte que procuram 

ser competitivas através de novos lançamentos e atualização sazonal de produtos.  

Por fim, foi realizada uma pesquisa para coleta de dados primários para 

entender a respeito das percepções do mercado consumidor para com as marcas 

concorrentes, com foco na percepção do consumidor em relação à Carter’s, avaliando 

aspectos inerentes à compra de vestuário infantil. 

 

3.10.1 Análise do Macroambiente 

 

Buscando a eficiência nas ações para a implementação do e-commerce da 

Carter’s no Brasil, é imprescindível a análise do macroambiente, pois as empresas 

bem-sucedidas reconhecem as necessidades e as tendências e tomam medidas para 

lucrar com elas. (KOTLER E KELLER, 2013), para isso, realiza-se uma análise do 

ambiente político, econômico, social e tecnológico em que a loja estará inserida.  

O setor em que a empresa opera, tudo aquilo que é externo à empresa e aos 

mercados, toda empresa está contida dentro de uma complexa rede de forças, 

afetadas por tendências e sistemas político-legais, econômicos, tecnológicos e 

sociais. Como por exemplo a criação de novos impostos, determinados pelo governo 

que podem interferir no equilíbrio da empresa e do mercado. Entretanto é no 

macroambiente onde são diagnosticadas as variáveis incontroláveis inerentes a 

aqueles fatores, gerando oportunidades e as ameaças, que podem beneficiar ou 

prejudicar seus negócios. 

A análise do ambiente é o processo de monitoramento do ambiente 

organizacional para identificar os riscos e oportunidades, tanto presentes como 

futuros, que possam influenciar a capacidade das empresas de atingir suas metas. 

(CERTO, 1993). 



35 
 

 

3.10.2 Ambiente Político 
 

De acordo com Kotler e Keller (2013), o ambiente político é composto por 

organizações públicas e as legislações inerentes, que podem gerar oportunidades 

de negócio. 

A carga tributária, segundo o portal André Bona é um dos grandes empecilhos 

para o empresariado brasileiro, atrapalhando não só as empresas, como também 

pessoas físicas, o site ainda afirma que uma pesquisa do Banco Mundial, cerca de 

68,4% dos lucros de empresas que estão no Brasil são destinados ao pagamento de 

impostos. 

No Brasil, segundo o site Portal da Industria um dos obstáculos políticos para 

as empresas estrangeiras são os encargos e taxas cobradas por órgãos brasileiros  

Segundo o mesmo portal, ainda existem 30 tipos diferentes de encargos ao 

longo das diversas etapas da atividade em portos e Aeroportos.  

Além da questão tributária, é importante analisar que durante o ano de 2019 

houve diversas mudanças na política brasileira, devido às eleições ocorridas em 

2018. Segundo o Correio Braziliense atualmente, de acordo com uma pesquisa do 

Grupo de Líderes Empresariais realizada com cerca de 400 empresários e divulgada 

pela Folha de São Paulo em 15 de abril de 2019, o ambiente político é o principal 

fator que impede o crescimento empresarial no Brasil, uma vez que 88% dos 

acreditam que o cenário político atual é o principal fator de preocupação.   

Ainda nesta pesquisa, foi possível identificar que a nota dos empresários para 

a eficiência do governo federal vem diminuindo com o tempo, com queda de 5,1% 

em março para 4,7% em abril. Já quando se consideram os estados, a nota 

aumentou, de 6,3% para 6,5%.   

3.10.3 Ambiente Econômico 
 

Kotler e Keller (2013), afirmam que o ambiente econômico tem como foco a 

avaliação do poder de compra da economia que tem como variáveis itens como renda, 

preços empregados no mercado, endividamento e disponibilidade ao crédito. 
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Segundo o Uol, o Governo Federal do Brasil propôs que, até o ano de 2022, o 

salário mínimo não tenha aumento real, cobrindo apenas a inflação. O salário mínimo 

atual é de R$ 998,00 por mês, em 2020 a o valor aprovado é de R$ 1.040. 

Segundo a Exame a confiança do consumidor no mês de setembro aumento 

0,3 pontos em relação ao período anterior, através do levantamento do INEC Índice 

Nacional de Expectativa do Consumidor o pais fez retomada em alta, após duas 

quedas nos meses anteriores, o indicador ainda se mostra acima da média histórica 

de 46,1 pontos porém se mantém abaixo dos 50 pontos, apresentando maior falta de 

confiança do consumidor. 

Segundo a Agencia Brasil o PIB deve chegar a um crescimento de 0,9% no ano 

de 2019 com base no levantamento do governo, já para o ano de 2020 a previsão 

para o PIB é para um crescimento de 2,32%. 

Ainda segundo o portal a previsão de inflação para o ano de 2019, calculada 

pelo INPC caiu de 3,62% em setembro para 3,26% em boletim de novembro 

melhorando as condições financeiras dentro do país, mesmo que lentamente. Um 

ambiente macroeconômico positivo estimulará os gastos, o que impulsiona o 

crescimento do mercado.  

Segundo a Folha o em outubro de 2019 a taxa de desemprego ficou em 11,6%, 

sendo ao todo 12,4 milhões de desempregados. Desta forma o mercado de roupas 

infantis pode ser enfraquecido uma vez que os consumidores podem preferir por 

produtos com menor ticket, fator que pode influenciar na venda de itens de vestuário 

infantil. 

Segundo o Correio Braziliense a taxa de juros foi reduzida de 5,5% para 5,0% 

sendo assim a menor taxa na história do país, este ainda é a terceira queda no ano 

de 2019, sendo assim este é o menor piso histórico desde 1999, quando se iniciou o 

regime de metas para inflação. Esta queda causa aumento no consumo do mercado 

em geral, isto influência de forma positiva o mercado de vestuário infantil brasileiro. 

 

3.10.4 Ambiente Social 
 

Kotler e Keller (2013), apontam que é a partir do ambiente social que é realizada 

a absorção de visão de mundo, definindo as relações entre pessoas, empresas e 

sociedade em geral. 
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De acordo com matéria publicada pelo site Pequenas Empresas & Grandes 

Negócios, famílias pequenas com poucos filhos é cada vez mais algo comum nos 

lares brasileiros, uma vez que a fecundidade obteve uma queda de 2,39% para 

1,72% nos últimos 15 anos, o que refletiu muito no mercado infantil.  

Ainda segundo o site as mães possuem mais dinheiro para investir em seus 

filhos, investindo em opções melhores quando se fala em lazer educação e vestuário 

infantil, além disso o crescimento da classe média ajuda a explicar o crescimento do 

setor, já que o aumento da renda aumentou a procura por experiências de consumo 

mais sofisticadas. 

De acordo com o Pequenas Empresas & Grandes Negócios produtos de moda 

e beleza são tendência no setor, sendo observada em revistas e nas redes sociais, 

ativando logo na juventude o senso de moda nas crianças, através de publicidades 

e coleções infantis. 

Segundo o site Digaí (2018), uma das alternativas de crescimento para as 

vendas no setor infantil é através do E-commerce, uma vez que o mercado infantil se 

destaca no meio digital e que é possível realizar parcerias com produtores de 

conteúdo, utilizando redes sociais como YouTube para testes de brinquedos 

realizados por crianças. 

De acordo com matéria no portal Terra (2017), o mercado infantil atualmente 

vai além de brinquedos, uma vez que as crianças querem escolher suas roupas e 

calçados. 

 

3.10.5 Ambiente Tecnológico 
 

Segundo Kotler e Keller (2013), é parte do capitalismo o dinamismo 

tecnológico, gerando assim evolução constante, os autores ainda afirmam que 

setores estabelecidos que buscam pela destruição ou pura ignorância de novas 

tecnologias seus respectivos negócios entram em decadência.  

Segundo o levantamento intitulado “Acesso à internet e à televisão e posse de 

telefone móvel celular para uso pessoal: 2017” desenvolvido pelo IBGE, a utilização 

da internet no Brasil não para de crescer. Em 2016, a Internet era utilizada em 69,3% 

dos domicílios permanentes do País e este percentual aumentou para 74,9%, 
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somente em 2017 os recursos necessários para utilizar essa força de maneira 

estratégica.  

Ainda falando sobre o levantamento do IBGE, é possível verificar que cada vez 

mais o uso de dispositivos móveis, como smartphones, aumenta todos os anos. Em 

2016, 94,6% da população brasileira utilizava esses dispositivos, aumentando para 

97% em 2017.  

Segundo matéria do site E-Commerce Brasil em 2018 o E-commerce brasileiro 

cresceu 12% em relação ao ano anterior, realizando um faturamento de R$53,2 

bilhões no ano, a alta bastante expressiva ocorreu no mesmo ano da greve de 

caminhoneiros, que causou uma perda de R$ 400 milhões durante o período em que 

a greve ocorreu, o aumento poderia ter sido ainda maior, uma vez que a Copa do 

Mundo e as eleições desaceleraram o crescimento. 

Ainda segundo o site foram registrados 123 milhões de pedidos, um 

crescimento de 10% em relação ao período anterior, o ticket médio por compra ficou 

em R$ 434,00 por compra, alta tímida de 1%. 

Ainda de acordo com a matéria o crescimento nas vendas ainda deve ser maior, 

com expectativa de expansão nas vendas em 15% aumento em 12% nos pedidos e 

aumento de 3% no ticket médio.  

 

3.11 Coleta e Análise de Amostra 
 

A pesquisa realizada entre os dias 19 de outubro e 12 de novembro. Foram 

coletadas 177 respostas das quais são válidas apenas 119 respostas, sendo estas 

pessoas que responderam ao questionário até o final. 

Dos 177 respondentes destes 76,2% dos respondentes afirmaram possuir ao 

menos uma criança na família, possuindo em sua grande maioria grau de parentesco 

de primeiro grau, onde 39% afirmam ser mães, na segunda posição estão as tias 

com 21% das respostas. 

Quanto à idade do bebê, as faixas etárias entre 12 e 18 meses e 2 anos foram 

as mais representativas, com 19,33% dos respondentes cada, seguidos pela faixa 

etária de 0 até 3 meses, com 13,45% dos respondentes. 

Em relação à frequência de compra os respondentes afirmam em grande 

maioria que fazem a aquisição de produtos ao menos uma vez ao mês, com 
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representatividade de 40,34% da amostra na sequência os compradores que 

realizam a aquisição destes produtos ao menos uma vez a cada 3 meses, por último 

apenas 3,36% dos respondentes fazem compras semanalmente.  

Quanto aos itens os respondentes adquiriram no enxoval, a amostra ficou com 

sua maioria na aquisição de mais de 50 itens, com 32% dos respondentes, na 

sequência vieram aqueles que compraram entre 25 a 50 itens no enxoval, com 28% 

dos respondentes. 

Em sua grande maioria, com 91% dos respondentes a amostra afirma que não 

viajou para realizar a compra de enxoval do bebê. 

Em relação a lembrança de marca, foram apresentadas treze marcas 

diferentes, sendo elas Teddy Boom, Baby Club, Carter’s, Baby Gap, Cat and Jack, 

Tricae, Brandili, PUC, Tip Top, Bobotchô, Hering Kids, Fábula, Zara Kids e por último 

a opção de escolher outra marca que não estava na lista. 

A marca mais lembrada pelos consumidores foi a Tip Top, seguida pela Hering 

Kids e Zara Kids, na quinta colocação ficou a Carter’s. 

Com base na lista de marcas apresentada previamente foi questionado ao 

consumidor quais o mesmo compra, sendo em primeiro colocado Tipt Top, em 

segundo Teddy Boom e logo na terceira posição roupas da Baby Club.  

Os itens mais comprados pelos consumidores da amostra são calças, na 

primeira colocação, e camisetas e bodies, ficando juntos com 59 lembranças.  

A amostra ainda respondeu que quando se pensa em estilos de roupa faz a 

aquisição em sua maioria de itens básicos, com 40,98% dos respondentes, na 

sequência estão os itens estilosos com 24,88% dos respondentes. 

Quando questionados em relação ao gasto médio por compras a maioria 

afirmou que gasta menos de 100 reais por compra, com 31% das respostas, na 

sequência vieram aqueles que gastam menos de 200 reais por compra, com 30% 

das respostas. 

Os consumidores ainda afirmam em 60% dos casos que realizam a aquisição 

desses produtos em lojas físicas, 38% comentam que fazem a aquisição dos 

produtos tanto em lojas físicas como também via e-commerce e apenas 2% dos 

respondentes fazem a compra dos produtos apenas no ambiente online. 

Os consumidores em sua maioria fazem a procura de referências de vestuário 

para bebês no Instagram, que é seguido pelo Facebook e na terceira posição está o 

Google. 
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3.12 Principais Resultados 
 

Como principais resultados da pesquisa podemos destacar o reconhecimento 

de marca em relação à Carter’s que já é a quinta marca mais lembrada pela amostra. 

Outro resultado interessante é em relação à frequência de compra, uma vez 

que a amostra em sua maioria faz aquisição de produtos ao menos uma vez por mês. 

Como terceiro ponto relevante está quando se fala em estilo de roupa já que a 

maioria da amostra respondeu que faz a aquisição em sua maioria de itens básicos, 

itens aos quais a Carter’s possui um grande portfólio. 

O quarto ponto relevante é em relação aos canais de compra, onde a maioria 

ainda faz a compra apenas via lojas físicas e apenas uma pequena parcela faz a 

aquisição dos produtos via e-commerce, o que mostra que ainda é necessário evoluir 

muito para que se tenham mais vendas no ambiente virtual. Em contrapartida o 

número de pessoas que compram em ambos os canais é bem interessante, mas é 

interessante investigar posteriormente qual a frequência de compra dessas pessoas 

no e-commerce. 

3.13 Análise das Forças Competitivas de Porter 
 

Além da compreensão do macroambiente, segundo Porter (2009), o trabalho 

do analista de estratégia consiste em entender e afrontar a competição. 

De acordo com o autor, existem cinco forças a serem analisadas quando se 

fala em competição no setor, sendo elas: Rivalidade entre Concorrentes; Poder de 

Barganha com Fornecedores; Ameaça de produtos substitutos; Poder de Barganha 

dos Clientes e por último Ameaça de novos entrantes. 

Através do modelo de “5 Forças Competitivas de Michael Porter”, possibilitou 

analisar e entender quanto ao mercado em que a Carter’s está englobada, sendo 

possível analisar quais as forças de influência da empresa em relação aos seus 

stakeholders. 

Para cada força foram analisadas uma série de fatores considerados 

importantes na análise do ambiente mercadológico em que ela se encontra.  

O método utilizado para avaliação das forças foi descrito por Fernandes e Berton 

(2012). 
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O método utilizado pelos autores, engloba uma série de fatores à serem 

avaliados em cada uma das forças e cada um desses fatores, é avaliado com base 

em uma pontuação de 1 até 5, onde 1 é considerado pouco relevante e 5 é 

considerado muito relevante, ao final cada força ganha uma nota, que é a somatória 

de cada um de seus itens, após esta nota é feito um calculo com base nas notas 

máximas e mínimas de cada força, desta forma são identificados quais as forças com 

baixa, média ou alta intensidade. 

3.14 Rivalidade Entre Concorrentes 
 

A primeira das forças de Porter a ser avaliada, a rivalidade entre concorrentes 

busca imprimir qual o tipo de concorrência existente no mercado e suas ações para 

adquirir novos públicos.  

Entender os competidores é um fator chave no desenvolvimento estratégico 

efetivo, sendo um desafio fundamental para a administração à análise do ambiente 

competitivo (CERTO, 1993). 

A rivalidade entre os atuais concorrentes se manifesta sob muitas formas 

conhecidas, como descontos de preços, lançamentos de novos produtos campanhas 

publicitárias e melhorias nos serviços, a alta Rivalidade limita a lucratividade do setor 

(PORTER, 2009). 

Tabela 1 – Rivalidade entre Concorrentes  

Rivalidade Entre Concorrentes   

Fatores Notas 

1 
Existe grande número de concorrentes, com relativo equilíbrio em 
termos de tamanho e recursos. 

4 

2 
O setor onde se situa o negócio mostra lento crescimento. Uns 
prosperam em detrimento de outros. 

1 

3 
Custos fixos altos e pressão no sentido do aproveitamento de toda 
a capacidade de produção. 

4 

4 Altos custos de estocagem de produtos. 4 

5 Acirrada disputa de preços entre os concorrentes. 3 

6 
Não há diferenciação entre os produtos comercializados pelos 

concorrentes. 
3 
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7 
Concorrentes têm formas diferentes de conduzir os negócios e há 

constantes choques entre eles. 
1 

8 
É muito dispendioso para as empresas já estabelecidas saírem do 

negócio. 
3 

Total 23 
Fonte: Fernandes e Berton (Adaptada) 

 

Como pontos de destaque desta força em específico, podemos considerar a 

grande quantidade de concorrentes, já que de acordo com o Mercado e consumo o 

setor de vestuário possui mais de 1 milhão de negócios em atividade, sendo os 

principais para o setor de vestuários infantil destacados aqui neste trabalho, a baixa 

diferenciação entre os produtos dos concorrentes, uma vez que o consumidor de 

acordo com a pesquisa apresentada busca por itens considerados básicos e que 

possuem baixa diferenciação e por último o setor não mostrar lento crescimento, uma 

vez que de acordo com o Mercado e Consumo, o setor cresceu apenas no primeiro 

semestre de 2019 o setor cresceu mais de 8% em relação a 2018, com um total de 

72mil novas empresas abertas no ano. 

 

3.15 Ameaça de Entrada no Mercado 
 

A ameaça de entrada no mercado busca compreender mais sobre quais são as 

forças que novos concorrentes podem exercer sobre os existentes, assim como as 

ameaças competitivas que trazem consigo. (CERTO, 1993). 

Os novos entrantes injetam no setor nova capacidade e forte disposição para 

conquistar participação no mercado, pressionando preços, custos e níveis de 

investimento (PORTER, 2009) 

Esta força tem como foco a análise e avaliação da facilidade de entrada de 

novos players no mercado, entendendo quais forças os novos concorrentes podem 

exercer em relação aos já existentes no mercado. 

 

Tabela 2 – Ameaça de Entrada no Mercado 

Ameaça de Entrada no Mercado 

Fatores Notas 

1 É possível ter pequeno porte para entrar no negócio. 3 
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2 
Empresas concorrentes têm marcas desconhecidas ou os clientes 
não são fiéis. 

1 

3 Baixo investimento em infraestrutura, crédito a clientes e produtos. 2 

4 
Os clientes não terão altos custos para trocarem seus atuais 
fornecedores. 

4 

5 
Há facilidade em conseguir canais de distribuição para os 
produtos. 

5 

6 
Tecnologia os concorrentes não são patenteadas. Não são 
necessários custos para a pesquisa. 

5 

7 Empresas estabelecidas não controlam fontes de matérias-primas. 2 

8 
O local, compatível com a concorrência, não exigirá grande 
investimento. 

2 

9 

Exigências feitas pelo governo não beneficiam empresas 

existentes ou não limitam a entrada de novas empresas.  
5 

10 

Empresas estabelecidas são empresas familiares, com pouco nível 
de profissionalismo e custos altos. 

1 

11 É impossível uma guerra com os novos concorrentes. 
2 

12 A demanda do setor é superior a oferta atual. 3 

Total 35 
Fonte: Fernandes e Berton (Adaptada) 

Para a ameaça de entrada no mercado, pode se destacar itens como a 

tecnologia não patenteada do setor, uma vez que segundoa revista pequenas 

empresas e grandes negócios pode fazer para proteger suas criações é o pedido de 

desenho industrial, que não possui proteção quanto às funcionalidades dos produtos, 

formas de fabricação entre outros, além disso os custos para troca dos fornecedores 

pelos clientes não serão elevados, devido à quantidade de empresas que existem no 

mercado, já citada previamente. 

 

3.16 Ameaça de Produtos Substitutos 

 

Ameaça de produtos substitutos - Os Substitutos desempenham função 

idêntica ou semelhante à do produto por meios diferentes (PORTER, 2009).  

Todas as empresas numa indústria estão competindo com indústrias que 

produzem produtos substitutos (CERTO, 1993).  

Tais produtos limitam o potencial mercado em determinado setor, colocando 

uma precificação máxima que as empresas podem cobrar com lucro (CERTO, 1993). 
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No ambiente externo, é importante entender também sobre seus concorrentes 

indiretos, no caso, o mercado composto por produtos com potencial de substituir 

aquilo que o setor de atuação da sua empresa contempla, essa força busca medir 

isso.  

 

Tabela 3 – Ameaça de Produtos Substitutos 

Ameaça de Produtos Substitutos 

Fatores Notas 

1 Verifica-se uma enorme quantidade de produtos substitutos. 3 

2 
Produtos substitutos têm custos mais baixos que os vendidos pelas 
empresas existentes no negócio. 

2 

3 
Empresas existentes não costumam utilizar publicidade para 
promover sua imagem e dos produtos/serviços. 

1 

4 
Setores de atuação dos produtos substitutos estão em expansão, 

aumentando a concorrência. 
4 

Total 10 
Fonte: Fernandes e Berton (Adaptada) 

 

Como destaque desta força, podemos citar a possibilidade de encontrar 

diversos produtos substitutos, uma vez que o mercado possui diversas empresas para 

venda de produtos semelhantes, de acordo com o Mercado e Consumo o setor possui 

ao todo, 5,53% de todas as empresas ativas no país, outro ponto de destaque é a 

expansão do setor com grande aumento da concorrência anualmente, segundo o 

Mercado e Consumo. 

3.17 Poder de Negociação dos Fornecedores 
 

Poder de negociação dos fornecedores - Os fornecedores podem ter poder 

sobre o preço da matéria-prima e também sobre a sua qualidade (CERTO, 1993). 

Esse controle pode ser um risco a lucratividade do negócio sendo esse o motivo de 

importância dessa força. 

Fornecedores poderosos capturam para si mesmos maior parcela da criação 

de valor, cobrando preços mais altos, limitando qualidade ou os serviços ou 

transferindo os custos para os participantes do setor. (PORTER, 2009)  
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Esta força exerce a avaliação sobre qual o tamanho do poder que os clientes 

possuem na hora de realizarem venda de insumos para desenvolvimento do produto 

 

Tabela 4 – Poder de Negociação dos Fornecedores  

Poder de Negociação dos Fornecedores 

Fatores Notas 

1 
O fornecimento de produtos e insumos necessários é concentrado 
em poucas empresas fornecedoras. 

1 

2 
Produtos adquiridos pelas empresas existentes não são facilmente 
substituídos por outros. 

1 

3 
Empresas existentes no negócio não são clientes importantes para 
os fornecedores. 

3 

4 
Materiais adquiridos dos fornecedores são importantes para o 
sucesso dos negócios no setor. 

4 

5 Os produtos comprados dos fornecedores são diferenciados. 1 

6 Existem custos significativos para se mudar de fornecedor. 1 

7 
Ameaça permanente de os fornecedores produzirem eles próprios o 
que o setor produz. 

1 

Total 12 

Fonte: Fernandes e Berton (Adaptada) 
 

Quanto ao poder de negociação com fornecedores, são destaques a fácil 

substituição de produtos entre os fornecedores existentes e os baixos custos para 

mudança de fornecedor uma vez que segundo a Febratex as empresas de tecidos 

devem produzir ao todo 1,84 milhões de toneladas de insumos, apenas durante o ano 

de 2018. 

3.18 Poder de Negociação dos Compradores 

 

Poder de negociação dos compradores - O componente cliente reflete as 

características e o comportamento daqueles que compram mercadorias e serviços 

fornecidos pela organização. (CERTO, 1993) 

Clientes poderosos podem captar mais valor ao forçar os preços para baixo, ao 

exigir melhor qualidade ou mais serviços. (PORTER, 2009)  
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Nesse caso, entende-se sobre qual é o poder que os clientes têm na hora de 

realizar a negociação, esse entendimento é composto pela análise da situação dos 

potenciais clientes e sobre a análise do público-alvo. 

 

Tabela 5 – Poder de Negociação dos Compradores 

Poder de Negociação dos Compradores 

Fatores Notas 

1 
Clientes compram em grandes quantidades e sempre fazem forte 

pressão por preços menores. 
1 

2 
Produto/serviço vendido pela empresa representa muito nos custos 
dos clientes ou de suas compras. 

3 

3 Produtos que os clientes compram são padronizados  1 

4 
Clientes não tem custos adicionais significativos se mudarem de 
fornecedores. 

2 

5 
Há sempre uma ameaça dos clientes virem a produzir os 

produtos/serviços adquiridos no setor. 
1 

6 
Produto vendido pela empresa existente não é essencial para 

melhorar os produtos do comprador. 
1 

7 
Clientes são muito bem informados sobre preços, custos de 

produção e de matérias-primas, etc. 
5 

8 Clientes trabalham com margens de lucro achatadas. 1 

Total 15 
Fonte: Fernandes e Berton (Adaptada) 

 

Como última força, o poder de negociação se destaca pelos clientes não 

realizarem compras em grandes volumes e não realizarem pressão pela redução dos 

custos, uma vez que os mesmos por se tratar de consumidores e não empresas, não 

fazem compras de grande porte que justifiquem alta queda nos custos. 

Outro destaque se dá pela grande informação que os clientes possuem em 

relação aos produtos que possuem, uma vez que os mesmos podem ser diretamente 

avaliados na internet, em sites como Reclame Aqui, que possui uma categoria 

específica para avaliação de lojas de Acessórios para Bebê e também em avaliações 

de influenciadores no Youtube e outras redes sociais. 
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3.17 Avaliação das Forças Competitivas 
 

Utilizando a metodologia de avaliação das forças de Porter descrita por 

Fernandes e Berton (2012), avaliou-se quais das forças se destacam na Carter’s. 

Foi considerado que valores entre 0% e 34% teriam baixa intensidade, entre 

35% e 70%% teriam intensidade média, e acima de 71% havia alta intensidade. 

Forma de cálculo: 

Para identificar o resultado e poder analisar quais as forças com maior ou 

menor intensidade foi realizado o cálculo abaixo:  

 

Através do mesmo foi possível identificar as porcentagens de cada força e a 

relevância de cada uma para a Carter’s  

Tabela 6 – Avaliação das forças competitivas  

Forças 
Notas 

% Resultado 
Média Mínima Máxima 

Rivalidade entre empresas 
existentes 

23 8 40 47% 
Intensidade 
Média 

Ameaça de entrada no 
mercado 

35 12 60 48% 
Intensidade 
Média 

Ameaça de produtos 

substitutos 
10 4 20 38% 

Intensidade 

Média 

Poder de negociação dos 
fornecedores 

12 7 35 18% 
Intensidade 
Baixa 

Poder de negociação dos 
compradores 

15 8 40 22% 
Intensidade 
Baixa 

Total 95 39 195 34%   
Fonte: Fernandes e Berton (Adaptada) 

A força da rivalidade reflete não só a intensidade, mas também as bases da 

competição (PORTER, 2009). 

Como destaques das cinco forças competitivas, apresentamos a intensidade 

média em três das cinco forças, sendo estas a Rivalidade entre empresas existentes, 

a ameaça de entrada no mercado e ameaça de produtos substitutos, sendo estes três 

pontos de atenção quando se trata da abertura do E-commerce da Carter’s.  
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3.18 Análise de mercado 
 

Para desenvolver a análise de mercado foram realizadas análises de 

posicionamento de mercado de cada marca além da análise inerente do volume de 

buscas pelas marcas no Brasil e também a avaliação de seus respectivos sites. 

3.18.1 Análise SWOT  
 

A análise SWOT neste ponto foi segmentada em duas partes para melhor 

entendimento, sendo assim nesta primeira etapa serão avaliadas as Oportunidades e 

Ameaças do mercado de vestuário infantil no contexto brasileiro, já as forças e 

fraquezas de cada empresa existente no mercado e considerada concorrente serão 

avaliadas de forma individual ao decorrer da apresentação dos mesmos. 

Segundo Kotler e Keller (2013), uma empresa realiza a avaliação geral de suas 

forças e fraquezas internas e ameaças e oportunidades externas por meio da análise 

SWOT, realizando assim o monitoramento dos ambientes internos e externos. 

Na análise de ambiente externo, Kotler e Keller (2013) ainda comentam que uma 

empresa deve estar atenta aos fatores macro ambientais e micro ambientais, 

ameaças essas que podem afetar as empresas na obtenção de lucros. Os autores 

ainda comentam que é necessário que sejam estabelecidas formas de monitoramento 

e inteligência de mercado na corporação possibilitando coletar oportunidades de 

mercado e se precaver em relação a ameaças do mesmo.  

Já a análise do ambiente interno, focando nas forças e fraquezas internas da 

empresa Kotler e Keller (2013) afirmam que todas as companhias necessitam realizar 

uma avaliação interna constante, tirando o melhor de suas forças e fraquezas.  

Para verificar quais as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do setor de 

vestuário infantil brasileiro, foi realizada uma análise SWOT, na qual levantou os 

principais pontos de atenção como também diferenciação das empresas analisadas 

neste estudo no mercado brasileiro, esta análise tem como base todas as análises 

prévias, como PEST, Porter e também os dados coletados na pesquisa realizada. 

Para uma analise mais objetiva, foi desenvolvida em um primeiro momento a 

avaliação do ambiente externo através das oportunidades e ameaças do setor assim 

como uma analise individual de cada empresa, focando nas Forças e fraquezas do 

ambiente interno das mesmas. 
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Tabela 7 – Análise de Ambiente Externo do Setor de Vestuário infantil 

Ambiente Externo 

O - Oportunidades T - Ameaças 

Aumento do ticket médio nas compras para 
vestuário infantil 

Situação política do Brasil 
fragilizada. 

Crescimento do mercado de vendas via e-
commerce 

Redução da taxa de natalidade 

Mercado de vestuário se mantém aquecido 
no país 

Situação econômica do Brasil 
fragilizada. 

 Facilidade em encontrar 
produtos substitutos. 

    
Fonte: Os Autores (2019) 

 

3.18.2 Teddy Boom 
 

A marca é vendida no Brasil através da Renner, Focando na venda de roupas 

para bebês de até 18 meses  

A Teddy Boom vende roupas para meninas e meninos, tendo em seu catálogo 

itens como vestidos, macacões, conjuntos, meias, tênis para bebês, babadores, 

moletons assim como calças e camisetas. 

Atuando com preços entre R$19,90 e 129,90 a marca atua com médias de 

preço competitivas em relação à média do mercado de vestuário  

Apesar da marca não possui loja própria, ela está inserida dentro do grupo 

Renner que possui lojas em todo o Brasil, além disso a loja possui loja online. 

A marca tem uma presença discreta no site da loja, para encontrar os produtos 

específicos da Teddy Boom, o usuário precisa pesquisar pela marca no campo de 

busca ou posicionar o mouse na categoria infantil, selecionar a opção de tamanho 

recém-nascido a 18 meses nas subcategorias divididas por gênero e quando 

carregar a página filtrar por marcas e selecionar a Teddy Boom, sendo esse um 

caminho que facilita o consumidor desistir de comprar um produto específico da 

marca. No site principal não ocorre em nenhum momento um banner ou algum outro 

tipo de demonstrativo que fale sobre a Teddy Boom, se tornando invisível para o 

usuário a comercialização dessa marca para um possível novo consumidor.  

Ao analisar o volume de busca, a marca teve a média de 1900 buscas em 2018. 
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Gráfico 1 – Volume de buscas pela marca Teddy Boom

 

Fonte: Os Autores (2019), com base em dados do Planejador de Palavras-chave Google Ads 
 

Tabela 8 – Analise de Ambiente Interno – Teddy Boom 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

Marca está dentro do portfólio Renner 
Possui pouca visibilidade ao 

mercado 

Preços agressivos ao Mercado 
Qualidade dos produtos 

geralmente questionada 

Canal de distribuição muito forte, estando 

presente em todas as lojas Renner e no e-
commerce  

Grande facilidade de cópia 

de produtos 

 Marca não é explorada em 

redes sociais e no site.  

    
Fonte: Os Autores (2019) 

 

3.18.3 Baby Club 
 

Trabalha com o público infantil como um todo, atuando no mercado de vestuário 

com itens para bebês recém-nascidos até roupas para jovens. 

A marca que é vendida através das lojas da rede C&A trabalha com a venda 

de um mix de produtos variado, que engloba meninos e meninas e realiza a venda 

de itens como camisetas, macacões, bermudas, calças, conjuntos infantis, bodies, 

tênis e sandálias.  

Seus preços variam entre R$25,00 até R$150,00 sendo assim uma compra 

acessível e próxima à média do setor de vestuário. 
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A Baby Club não possui loja própria, sendo vendida apenas nas lojas C&A e no 

E-Commerce da empresa. 

No site, a marca não é explorada em momento nenhum no site, para encontrar 

algum produto específico, o consumidor precisa digitar o nome Baby Club no campo 

de busca do site e mesmo assim, os produtos não levam em seu título a marca. Isso 

torna a Baby Club uma marca quase irreconhecível para o consumidor.  

Ao analisar o volume de busca, a marca obteve a média de 720 buscas em 

2018. 

Gráfico 2 – Volume de buscas pela marca Baby Club

 

 
              Fonte: Os Autores (2019), com base no Planejador de Palavras-chave Google Ads 

 

Tabela 9 – Analise de Ambiente Interno – Baby Club 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

Marca está dentro do portfólio C&A 
Possui pouca visibilidade ao 
mercado 

Política de preços agressiva Baixa qualidade dos produtos 

Presença constante nas lojas físicas e E-

commerce da C&A 

Grande facilidade de cópia de 

produtos 

 Marca não é explorada em redes 

sociais e no site. 

    
Fonte: Os Autores (2019) 



52 
 

3.18.4 Tricae 

 

E-commerce brasileiro focado no público infantil faz a venda de diversas 

marcas, tanto de itens de vestuário como também de acessórios como brinquedos, 

itens para decoração de ambientes, itens para as mães e itens escolares. 

No setor de vestuário a loja prática valores bem variados com a venda de meias 

a partir de R$8,00 até itens de R$800,00 que são vestidos infantis elaborados, sendo 

assim engloba diversos públicos trabalhando com itens abaixo da média do mercado 

de vestuário. 

A Tricae atua apenas na venda de seus produtos através de sua loja online, 

sem ambientes físicos para o atendimento de público. 

O site da Tricae não comercializa apenas roupas infantis, engloba desde 

roupas de maternidade a moveis para o quarto do bebê. O E-Commerce possui um 

layout claro com banners coloridos, que chamam a atenção do usuário para a 

informação que contém, podendo ser de promoção ou novas coleções. As categorias 

funcionam bem para um site que vende muitos produtos diferentes, assim como os 

filtros.  

Os títulos dos produtos são bem informativos e possuem a marca da peça, 

existe também uma descrição e ficha técnica do produto que auxilia o consumidor a 

entender mais sobre a roupa. O carrinho funciona bem e o cadastro para realizar a 

compra é fácil, não exigindo muito tempo para finalizar a compra.  

Em relação ao volume de busca, Tricae é o principal concorrente da Carter`s 

com uma média de 500.000 buscas mensais no ano de 2018 
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 Gráfico 3 – Volume de buscas pela marca Tricae 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Os Autores (2019), com base em dados do Planejador de Palavras-chave Google Ads 
 

Tabela 10– Análise de Ambiente Interno – Tricae 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

Marca com loja própria Grande facilidade de cópia de produtos 

Foco em qualidade dos produtos Vendas apenas via e-commerce 

Venda de diversos produtos além 
de vestuário 

Produtos muitas vezes são considerados 
caros pelo público 

Possui grande visibilidade ao 
mercado 

 

    
Fonte: Os Autores (2019) 

 

3.18.5 Brandili 
 

Com 54 anos de atuação no mercado de roupas infantis no Brasil a Brandili 

está presente em 67% do território brasileiro e outros 25 países, produzindo 15 

milhões de roupas infantis por ano. 

A empresa vende roupas e calçados para bebês e crianças variando a sua 

atuação entre 0 e 14 anos. 
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Trabalha em seu portfólio com itens como vestido, conjuntos, bodies e 

macacões, trabalhando com produtos para meninos e meninas, com preços que 

variam entre R$0 até R$99,99  

A companhia possui lojas próprias e faz a venda de seus produtos via E-

commerce.  

No site da marca existem poucas categorias, porem funcionam bem, assim 

subcategorias, porém os filtros não, então fica difícil para o consumidor encontrar 

algo em específico. Os títulos dos produtos são bem otimizados, e além disso, 

existem descrições e especificações dos produtos o que facilita o entendimento sobre 

a peça.  Enquanto o layout da página principal, o banner principal é muito grande, o 

que pode gerar um incômodo para o usuário, segundo as orientações e boas práticas 

de otimizações de sites. O checkout da loja funciona bem e é bem simples de 

preencher, mesmo sem ter cadastro prévio, assim sendo bem rápido concluir a 

compra. 

Quando se trata de volume de busca, Brandili teve a média de busca de 23.000 

ao mês no ano de 2018. 

 

 Gráfico 4 – Volume de buscas pela marca Brandili

 

Fonte: Os Autores (2019), com base em dados do Planejador de Palavras-chave Google Ads 
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Tabela 11 – Analise de Ambiente Interno – Brandili 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

Marca tradicional no mercado 
Brasileiro  

Público pode classificar os produtos 
como caros 

Foco em qualidade dos produtos 
Consumidor tem dificuldades de 
procura dos itens no site 

Produção própria de seus produtos 
Não segue as boas práticas para 
otimização  

Muitos canais de vendas, com atuação 
inclusive fora do Brasil 

 

    
Fonte: Os Autores (2019) 

 

3.18.6 PUC 
 

Marca administrada pelo Grupo Hering faz a venda de roupas infantis, dividindo 

entre os tamanhos entre 0 à 3 para bebês e também de 4 até 14 anos para crianças. 

Seus preços praticados vão até R$199,99 possuindo muitos itens acima da 

média do valor no setor de vestuários. 

A PUC possui lojas físicas à nível nacional como também vende seus produtos 

via E-commerce. 

O site da marca disponibiliza uma quantidade pequena de produtos online e um 

motivo pode ser o fato de ter um concorrente direto no mesmo grupo de que pertence, 

porém tem um layout bem intuitivo, categorias bem divididas e filtros que funcionam 

bem, é fácil de encontrar o que procura. No ambiente de finalização de compra, 

existem muitos passos, demorando para realmente finalizar a compra e isso pode 

fazer o consumidor desistir de realizar a transação.  

Em relação ao volume de busca da marca não foi possível fazer uma análise 

de interesse pela PUC, pois seu nome também é a abreviatura da Pontifica 

Universidade Católica. 
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Tabela 12 – Análise de Ambiente Interno – PUC 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

Marca do Grupo Hering 
Produtos caros em relação à média de 
mercado 

Foco em qualidade dos 

produtos 
Baixa quantidade de produtos no site 

Produção própria de seus 
produtos 

Concorre diretamente com a Hering Kids  

Fonte: Os autores 

3.18.7 Tip Top 
 

A marca trabalha com vendas de sua marca própria de vestuário e também a 

venda de outras marcas de acessórios contemplando itens como brinquedos, 

carrinhos para transporte de bebés e demais itens. 

Focando na parte de vestuário a marca trabalha com a divisão de seus produtos 

entre meninos e meninas, trabalhando com bebês de 0 até 1 ano, os denominados 

toddlers, com a faixa etária entre 1 e 4 anos de idade e por último a classificação 

kids, entre 4 e 10 anos. 

A faixa de preços da Tip Top varia com produtos iniciando à R$19,00 até itens 

de R$179,00.  

A empresa faz a venda de seus produtos via rede de franquias, separando suas 

lojas entre as consideradas Mega Store as denominadas apenas loja e por último 

seu Outlet, a empresa também faz a venda de seus produtos via e-commerce. 

Na página principal do site da marca há imagens que foram esticadas demais, 

deixando com uma resolução baixa e há categorias com fontes muito pequenas para 

o layout, assim como nas subcategorias. Os produtos são dispostos acumulados e 

sem um título ou preço aparente, o usuário precisa clicar em cima do produto para 

que essas informações apareçam, o que pode fazer que ele desista da compra, além 

disso, não existe descrição ou especificação do produto.  

Em relação ao volume de busca, a marca teve a média de busca de 4.800 no 

ano de 2018. 
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 Gráfico 5 – Volume de buscas pela marca Tip Top 

 

     

Fonte: Os Autores (2019), com base em dados do Planejador de Palavras-chave Google Ads 

 

Tabela 13 – Análise de Ambiente Interno – Tip Top 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

Canais de vendas diversificados, com 
atuação em franquias e e-commerce próprio 

e de terceiros 

Grande dependência de 
fornecedores para entregas dos 

produtos 

Venda de produtos como acessórios e 
demais itens em suas lojas 

Dificuldades com a gestão das 
franquias 

Foco na diferenciação por qualidade de 

produtos 
 

Grande atuação em redes sociais  

    
Fonte: Os autores 

 

3.18.9 Bobotchô 
 

Marca independente, atua com a venda de vestuários para meninos e meninas, 

dividindo suas categorias dentro do site entre bebês, Kids e Outlet.  

A empresa atua com a venda de itens como bodies, calças, shorts, macacões, 

mantas, casacos e vestidos para as meninas dentro de seu portfólio. 
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A companhia atua no mercado com faixa de preços acima da média iniciando 

em R$39,00 e termina em R$175,00, e realiza suas vendas via E-commerce. 

O site possui um design simples e claro, com poucas categorias e 

subcategorias, porem ambas funcionam bem, os filtros disponibilizam de poucas 

opções para facilitar a busca. Os títulos dos produtos estão otimizados e são 

informativos e a página do produto conta com uma descrição bem elaborada do 

produto junto com as especificações muito bem sinalizadas. Para realizar a compra 

do produto é bem fácil, o cadastro é simples e rápido. 

Em relação ao volume de busca, a Bobotchô teve a média de busca de 1.500 

no ano de 2018. 

 

 Gráfico 6 – Volume de buscas pela marca Bobotchô

 
 

Fonte: Os Autores (2019), com base em dados do Planejador de Palavras-chave Google Ads 

 Tabela 14 – Análise de Ambiente Interno – Bobotchô 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

Foco na diferenciação por qualidade de 
produtos 

Produtos Caros 

Grande atuação em redes sociais Poucas buscas no Google 
 Não possui lojas físicas próprias 

 Público em geral não conhece a 
marca 

  
  

Fonte: Os Autores (2019) 
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3.18.10 Hering Kids 
 

Fundada em 1992 como extensão infantil da Hering e voltada para atender 

os       públicos A, B e C de 0 até 16 anos, a marca trabalha com rede independente 

de lojas. 

Trabalhando com roupas para meninos e meninas a empresa vende itens como 

sungas, biquinis, blusas, blusões, bodies, calças, camisas, casacos, coletes, 

conjuntos, jaquetas, leggings, macacões, maiôs, pijamas, shorts e vestidos.   

Atua no segmento de vestuário infantil com valores praticados que variam entre 

R$0 até R$199,99 e faz a revenda de seus produtos em rede com marca própria e 

online via E-commerce 

O site da Hering Kids tem um layout simples e colorido com um banner principal 

grande e muitas imagens dos produtos e promoções na página principal, o site 

também possui muitas categorias e subcategorias, pois oferece um mix de produtos  

bem amplos e os filtros também funcionam muito bem.  Na página de produtos vemos 

os títulos bem informativos e otimizados, com uma descrição bem completa com 

detalhes e características do produto, facilitando a compreensão dele.  

Quando se trata de volume de busca, a marca obteve a média de 27.000 

buscas por mês no ano de 2018. 

 

Gráfico 7 – Volume de buscas pela marca Hering Kids

 

Fonte: Os Autores (2019), com base em dados do Planejador de Palavras-chave Google Ads 
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Tabela 15 – Análise de Ambiente Interno – Hering Kids 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

Marca do Grupo Hering com lojas próprias  Baixa qualidade dos produtos 

Grande investimento em mídias   

Preços competitivos   
  

Fonte: Os Autores (2019) 
 

3.18.11 Fábula 
 

Do mesmo grupo da marca FARM, a Fábula trabalha com a venda de roupas 

infantis vendendo em seu mix de produtos itens para bebês, meninos e meninas.  

A empresa possui opções como vestidos, blusas, saias, shorts, acessórios, 

camisetas, calças, macacões, itens de moda praia, bolsas, casacos, calçados e uma 

divisão de fantasias, a marca que não possui loja física e faz a venda de seus 

produtos via seu e-commerce. 

O site da Fábula tem um layout bem lúdico e banners bem coloridos com peças 

da marca e promoções. As categorias, subcategorias e os filtros funcionam bem, 

exceto pelo o de cor, mais isso é de se esperar, pois os produtos são bem coloridos. 

Na área de checkout vemos o mesmo design lúdico que acompanha em todo o site 

e para se cadastrar para realizar a compra leva pouco tempo. O produto tem um título 

otimizado e informativo, porém não possui nenhuma descrição ou especificação na 

página.  

 

Tabela 16 – Análise de Ambiente Interno – Fábula 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

Alta qualidade dos 

produtos 

Roupas com estilo muito diferente do empregado 

normalmente 

Produtos com foco em 

moda 
Preços altos 

 Público muito nichado 
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 Baixo investimento em mídia 

  Poucas descrições na página 

Fonte: Os Autores (2019) 
 

3.18.12 Zara Kids 
 

Divisão infantil da rede de loja internacional Zara, a Zara Kids trabalha com a 

venda de produtos infantis como casacos, vestidos, camisas, calçados, pijamas e 

demais itens, atua no segmento infantil vendendo itens de 0 até 14 anos e não possui 

e-commerce ou loja própria, uma vez que está inserida dentro das lojas físicas e online 

da Zara. 

A Zara Kids está localizada na categoria infantil do site da Zara e disponibiliza 

de subcategorias divididas por gênero e idade, porém os filtros estão escondidos, 

dificultando a busca por um produto específico.  

Os títulos dos produtos são pouco informativos e não possui descrições e 

especificações nas páginas dos produtos.  

Quando se trata de volume de busca, a marca obteve a média de 4.000 buscas 

por mês no ano de 2018. 

 

 Gráfico 8 – Volume de buscas pela marca Zara Kids

 
 

Fonte: Os Autores (2019), com base em dados do Planejador de Palavras-chave Google Ads 
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                     Tabela 17 – Analise de Ambiente Interno – Zara Kids 

Ambiente Interno 

S - Forças            W - Fraquezas 

Produtos com foco em moda           Preços altos  
 

Produtos com boa qualidade 

           

          Não possui E-commerce  

 
 

          Baixo investimento em mídia 

            Baixo volume de buscas 

  

Fonte: Os Autores (2019) 
 

3.18.13 Riachuelo 
 

Fundada em 1947 a Riachuelo iniciou no mercado vendendo tecidos, já no ano de 

1979, após passar a fazer parte do grupo Guararapes, a marca passou a vender 

roupas prontas, é atualmente, segundo seu site uma das três maiores redes de varejo 

do país, com cerca de trezentas lojas em todo o país. 

Quando se trata de vestuário infantil a Riachuelo possui em sua gama produtos 

para meninos e meninas, trabalhando com itens como bodies, calças camisetas e 

vestidos de diversas marcas, como Carter’s, Disney através de licenciados, Baby 

Way, entre outras. 

É importante ressaltar que para o vestuário de bebes principalmente a Riachuelo 

possui a chancela de revenda oficial da Carter’s no Brasil, destacando essa 

informação em seu site e em pesquisas no Google. 

Quando se trata de preços, a Riachuelo vem ao mercado com valores 

competitivos, além disso usa várias estratégias também utilizadas pela Carter’s nos 

Estados Unidos, como por exemplo a elaboração de Kits de produtos como bodies 

por exemplo. 

Quando se trata do preço dos produtos da Carter’s os mesmos possuem um custo 

atrativo ao consumidor, porém a venda é feita através de kits, em seu site a empresa 

não vende peças individuais da marca, o que pode causar pouca procura de parte dos 

consumidores, uma vez que os kits tem preço atrativo se analisada a quantidade de 

produtos, porém o custo para aquisição inicial em média fica próximo dos R$100,00 
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A Riachuelo não será tratada como concorrência ou ameaça, pois as lojas 

Riachuelo são licenciadas para vender Carter's no Brasil desde novembro de 2015 e 

de início isso não irá mudar com a vinda da loja online oficial para o país. Iremos tratar 

a Riachuelo como parceiro para nos ajudar a impulsionar a marca no Brasil, pois por 

se tratar de uma fast fashion e uma marca reconhecida nacionalmente, há uma 

movimentação grande de clientes tanto na loja física, quanto na loja online e isso irá 

ajudar a Carter's a se tornar ainda mais conhecida pelos compradores brasileiros. 

Atualmente a loja online da Riachuelo disponibiliza mais de 600 produtos na marca 

Carter`s e com a vinda do e-commerce oficial esse mix irá diminuir, para apenas 

produtos mais simples como kits de bodies, camisetas e calcas e também seria 

inserido na etiqueta dos produtos vendidos pela Riachuelo o site oficial da Carter's 

relacionando a mais produtos. 

 

 

   
 

Tabela 18 – Analise de Ambiente Interno – Riachuelo 

Ambiente Interno 

S - Forças            W - Fraquezas 

Revenda de diversas marcas 
Empresa não possui identidade própria em 

roupas infantis 
 

Produtos de alta qualidade 

 

Empresa tradicional no Brasil  

Rede de Lojas com mais de 300 
unidades 

 

  

Fonte: Os Autores (2019) 
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3.18.14 Walmart 

 

Estando no Brasil desde 1995 o Walmart iniciou suas operações abrindo sua 

primeira loja com a bandeira Sam’s Club em São Caetano no Sul e também abriu uma 

loja sob a bandeira Walmart, em julho de 2018 o fundo de investimento Advent 

adquiriu 80% do Walmart Brasil, a partir deste momento se iniciou o processo de 

mudança de marca, desta forma a holding, passou a se chamar Grupo Big, para os 

Hipermercados a bandeira adotada é BIG, no nordeste BIG Bom Preço, as marcas 

MAxxi Atacado e Sam’s Club permanecem as mesmas. 

Já na bandeira BIG a empresa não possui e-commerce, tendo presença on-line 

apenas com um site institucional. 

A empresa vende em suas lojas roupas infantis, produzidas pela Carter’s, porém 

através da marca Child of Mine, além de outras marcas, os custos da Child of Mine 

nos pontos de venda são atrativos para o consumidor estando próximos da média das 

demais marcas citadas nesse estudo, são vendidos itens como calças, camisetas, 

bodies para meninos e meninas, por se tratar de supermercados os consumidores não 

estão habituados a buscar por itens desse tipo, o que pode causar poucas vendas 

destes produtos. 

 

Tabela 19 – Análise de Ambiente Interno – Walmart 
 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

Grupo está a mais de 20 anos no país  Mudança recente de marca 

Venda de diversos produtos além de 
roupas 

Não tem foco nos itens de 
vestuário 

 Não possui comercio online 

  

Fonte: Os Autores (2019) 
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3.18.15 Carter’s 
 

A Carter’s é uma empresa norte americana fundada em 1865 inserida no segmento 

de roupas infantis. Atualmente, toda a sua operação é exclusiva na América do norte, 

vendendo mais de dez produtos para toda criança nascida nos Estados Unidos, 

segundo seu site oficial.  

A filosofia da marca é “Acreditamos que a infância é uma celebração e as 

estampas coloridas e os personagens fofos que criamos são inspirados pela alegria e 

amor que as crianças trazem para nossas vidas. Nós celebramos a infância apoiando 

bebês, crianças e famílias com designs cuidadosos, materiais de qualidade e 

construção, além de convenientes opções de compras.”  

Com um histórico de desenvolver designs que facilitam a troca da roupa e o 

conforto dos bebês, como a luva sem dedos que evitam que o bebê se arranhe e os 

cortes na gola de bodys que auxiliam na remoção do mesmo tanto pela cabeça, 

quanto pelas pernas, a Carter’s conquistou uma base de fãs no Brasil, pois 2018, a 

marca contou com uma média de 158 mil buscas/mês no Brasil por meio do Google.  

 

                       Gráfico 9 – Volume de buscas pela Carter’s no Brasil em 2018

 

Fonte: Os Autores (2019) Com base em dados do Planejador de Palavras-chave do 
Google Ads 

A Carter’s, no seu site norte americano (www.carters.com), os produtos 

disponíveis são pijamas, conjuntos, macacões, bodys, vestidos, blusas, camisetas 

com estampas, leggings, calças, shorts, saias, suéteres, moletons, jaquetas, casacos, 

roupas de banho, sapatos, meias, meia-calças e acessórios separados por meninos 

e meninas, com disponibilidade de tamanhos de prematuro ao 14 anos.  

O preço praticado no site oficial varia entre US$ 5,00 e US$ 25,00, contendo 

sempre a sessão de promoção e descontos aplicados em cima desse valor com 
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cupons ou categorias específicas no site, sendo possível aplicar desconto em cima de 

desconto. Nas lojas físicas também tem em disposição peças em promoção em araras 

específicas e cupons. 

 

 

 

Tabela 20 – Análise de Ambiente Interno – Carter’s 
 

Ambiente Interno 

S - Forças W - Fraquezas 

A Carter’s é muito tradicional em seu 
segmento 

Mercado altamente competitivo 

Alta qualidade percebida nos 

produtos. 

 

Produções terceirizadas, forte 
dependência de fornecedores 

Canal de distribuição muito forte no 
exterior 

 

Grande facilidade de cópia de 
produtos 

Marca conhecida no Brasil com 

atuação em redes de Varejo  
 

Preços agressivos nos Estados 
Unidos 

  

Fonte: Os Autores (2019) 

 

 
 



 

                                                                        Figura 8 – Quadro comparativo de Forças Internas  

                                                                                                  

Fonte: Os Autores (2019) 
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Figura 9 – Quadro Comparativo de Fraquezas Internas 

 

 

Fonte: Os Autores (2019) 
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Gráfico 10 – Volume de buscas - empresas avaliadas menos buscadas 

 

Fonte: Os Autores (2019), com base no Planejador de Palavras-chave Google Ads 
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Gráfico 11 – Volume de buscas - empresas avaliadas mais buscadas

 

Fonte: Os Autores (2019), com base no Planejador de Palavras-chave Google Ads



 

Após a analise dos quadros comparativos e volumes de busca, este segmentado 

para melhor avaliação entre as empresas com maior e menor volumetria com base no 

planejador de Palavras-chave do Google, podemos concluir ao final deste diagnóstico 

que o desenvolvimento do e-commerce da Carter’s tem boas possibilidades de 

implantação. 

Após a avaliação de mercado, analisando as forças e fraquezas da Carter’s e seus 

concorrentes, podemos avaliar que o mercado de vestuário no país é altamente 

competitivo, uma vez que existem grandes players no pais, alguns com grandes 

vantagens competitivas em relação à empresa, destacando principalmente o tempo 

de mercado e também muitas lojas em todo o território. 

Uma desvantagem competitiva para a Carter’s pode ser considerada a mesma já 

estar no pais através da Riachuelo da Child of Mine, submarca vendida no Walmart, 

agora BIG, porém não se trata de um impeditivo para criação do e-commerce próprio 

no pais, sendo necessária a realização de um benchmarking de como a marca pode 

ser vendida na sua loja própria e em outras, assim como é feito com marcas como 

Adidas, Nike e outras, que possuem lojas próprias no país e também são vendidas 

em outras lojas, como a Centauro. 

 

4 RECOMENDAÇÕES ESTRATEGICAS 

4.1 Personas 

 

Buscando compreender de forma ampla o consumidor de roupas de bebês para 

aperfeiçoar a assertividade das estratégias, foram elaboradas três personas utilizando 

como base tanto o perfil dos respondentes da pesquisa quantitativa como também os 

dados secundários extraídos e citados durante este trabalho. 

 A primeira persona é a Camila, ela é a mãe do bebê e possui uma idade entre 

25 e 34 anos e seu lema é buscar por produtos confortáveis e básicos. Sendo que, o 

fator que leva ela à realizar uma compra é a necessidade de roupas novas para seu 

bebê, mesclando o conforto e a qualidade. Por conta desses requisitos, Camila está 

disposta a gastar R$290,00 em roupas. Normalmente, ela costuma adquirir estes 

produtos em loja física, entretanto, de vez em quando também realiza algumas 

compras online e, quando efetua transações no comércio eletrônico, a busca sempre 
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ocorre utilizando um dispositivo móvel mas acaba finalizando a transação em seu 

desktop. 

 Já a Laura, a segunda persona, é a madrinha do bebê e possui um perfil 

diferente da Camila. Laura possui em média uma idade entre 35 e 44 anos e está 

buscando roupas estilosas, buscando sempre presentear com bastante estilo seu 

sobrinho(a). Por conta de estar pensando em presente, a Madrinha está disposta a 

pagar R$150,00 em roupas. Ela tem preferência em comprar nas lojas físicas, mas é 

uma utilizadora assídua das redes sociais, principalmente Facebook e Instagram.  

 A terceira persona é a Jéssica, que possui um parentesco a partir de 3º Grau 

com ou apenas vínculo social com o bebê, sendo assim, ela é uma consumidora 

ocasional. Jéssica possui entre 18 e 24 anos e está buscando exclusivamente o custo 

benefício, visando roupas para presentear e facilidade para realizar a compra, estando 

disposta a pagar algo em torno de R$85,00. A partir disso, Jéssica prefere comprar 

produtos mais clássicos para bebês ou roupas atreladas a personagens que são 

tendências no momento. Por ser uma consumidora ocasional, Jéssica ainda não sabe 

onde comprar esses produtos, sendo assim, ela tende a pesquisar quais as lojas que 

ofertam essas mercadorias, optando por comprar naquela que trará mais comodidade 

para ela.  

 

4.2  Projeção de Alcance 

 

Com base no perfil de cada persona e visando verificar o tamanho do mercado 

de roupas de bebês no ambiente online, foi realizado um estudo de sazonalidade com 

base no volume de buscas dos produtos ofertados pela Carter’s por meio de palavras-

chave. O estudo foi executado separando diferentes categorias de acordo com o mix 

de produtos da marca, dividido em: Buscas pela marca Carter’s; Roupas de Bebês de 

forma genérica; Lojas de Bebês; Body; Macacão; Vestido; Calça; Camiseta; Blusas / 

Jaquetas / Casacos; Pijamas; Acessórios.  

O estudo contempla o volume de buscas de cada categoria citada ac ima em 

cada mês do ano de 2018.   

Na próxima página, figura que demonstra todas as palavras-chave utilizadas 

no estudo divididas em categorias. 

 



 

Figura 10 - Palavras-Chave Utilizadas com base no Estudo de Sazonalidade 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

 



 

 

              Com base nessas palavras-chave demonstradas acima, possibilitou verificar 

o volume de buscas no ano de 2018 para cada uma dessas palavras, resultando em 

compreender as demandas de buscas para cada grupo de produtos. 



 

Figura 11 – Estudo de Sazonalidade Carter’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Os Autores (2019) 



 

A partir das tabelas acima que demonstram o volume de buscas mês a mês, 

sendo que, números destacados em verde representam volume de buscas acima da 

média, já os destacados em vermelho representam volume de buscas abaixo da 

média. A partir disso, possibilita-se a elaboração de dois gráficos que auxiliam na 

tomada de decisão. 

 

Gráfico 12 – Volume de Buscas por Categorias de Produtos 

         

Fonte: Os Autores (2019) 

 

              O gráfico acima representa o volume de buscas para cada categoria, 

demonstrando que as principais oportunidades estão na busca por roupas de bebês 

de forma genérica, sem explicitar qual categoria o usuário está buscando, e a busca 

pela própria marca Carter’s. 
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Gráfico 13– Variação de Sazonalidade – 2018 

Fonte: Os Autores (2019) 

 

Já este outro gráfico, demonstra a variação no volume de buscas durante o 

ano, sendo que, a linha do 100% representa a estabilidade sazonal, ou seja, a média 

de buscas exatas anual dividido pelo número de meses do ano. 

 Sendo assim, nota-se um pico positivo no mês de Abril e um pico negativo no 

mês de dezembro, mas em geral o segundo semestre os volumes de buscas tendem 

a aumentar pelos produtos da Carter’s. 

 

4.3  Plano de Ação 

 

De acordo com a pesquisa quantitativa e também com os dados secundários 

de mercado, o público-alvo da Carter’s é basicamente todo ele representado pelo 

público do gênero feminino. Sendo assim, todas as ações serão voltadas para esse 

público, diferenciando a estratégia por momentos. Cada momento será representado 

por uma etapa do processo de decisão de compra, que segundo Kotler e Keller (2006), 

é dividido por: Reconhecimento do Problema, Busca de Informações, Avaliações de 

Alternativas, Decisão de Compra e Comportamento Pós-compra. 
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Figura 12 – Jornada do Consumidor 

Fonte: Os Autores (2019), baseado em Kotler e Keller (2006) 

 

4.3.1 Reconhecimento do Problema 

 

Nesta etapa, será de extrema importância utilizar técnicas para aumentar a 

exposição da Carter’s (visibilidade, alcance de pessoas, impressões de anúncios). Ou 

seja, a marca precisa estar presente quando o consumidor começar a identificar que 

necessita adquirir um produto dentro do mix que a loja oferece. 

Neste momento, é necessário se fazer presente nas principais fontes de buscas 

da internet, pois quando o consumidor buscar por “onde comprar roupas de bebês” ou 

então “quais as melhores lojas de roupas de bebês”, a Carter’s precisa ser uma opção 

de clique para esse usuário, seja por meio de investimento em mídia paga ou até 

mesmo um trabalho bem executado de SEO (Otimização para Mecanismos de 

Buscas), que segundo o site de uma das maiores empresas de Marketing de Conteúdo 

da América Latina, a Rock Content (2018), é um amparado de diversas técnicas de 

otimização buscando alcançar um bom classificação na busca orgânica do Google. 

A partir do momento que o usuário realizar essa busca e acessar o site da 

Carter´s, necessita-se da estruturação do cadastro, visando ampliar a base de 

cadastros no site para estratégias futuras, realizado por meio de um campo de 

cadastro dentro do site para o usuário inscrever-se.  
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 Figura 13 – Exemplo de Botão de Cadastro 

Fonte: Site da loja Tricae (www.tricae.com.br) 

 

No ato do cadastro o usuário deverá receber um e-mail de boas-vindas e já 

nesse primeiro contato deve-se oferecer algum benefício para a primeira compra.  

Esse benefício deve ser em troca de algo, que será uma pesquisa. Após a 

pessoa responder essa pesquisa, ela teria o benefício desbloqueado. 

           A pesquisa irá segmentar a base de entrantes por tipo de conteúdo de acordo 

com a preferência do usuário, além de captar informações extras como data de 

aniversário do bebê. Isso permitirá a entrega de conteúdos mais assertivos, criando 

uma relação e um posicionamento melhor da marca. 

            Na medida em que os cadastros forem estruturados, as réguas básicas de 

relacionamento com o cliente devem ser ativadas. Elas são um ponto crucial para a 

criação de relacionamento e encantamento do cliente. 

4.3.2 Busca de Informações   

 

Neste momento, o usuário já acessou o site e reconhece a marca Carter’s como 

uma possibilidade e começa a buscar informações sobre a loja. Nessa etapa, o ideal 

é alimentar três pilares: Credibilidade, Confiança e Reputação. 

 Usando como base esses três quesitos, será aplicada uma comunicação 

passando informações para o consumidor sobre a confiança de comprar no site da 

Carter’s, a credibilidade e reputação de uma marca que está no mercado desde 1865. 

Com base nisso, o consumidor receberá essa comunicação com bastante 

intensificação em redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, que segundo 

a pesquisa realizada, 57,43% dos usuários utilizam essas redes na busca por 

referências de roupas de bebê. 
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4.3.3 Avaliação de Alternativas 

 

Após o público ter conhecimento sobre as informações da Carter’s, necessita-

se a criação de um relacionamento com os usuários impactados anteriormente.  

 Neste momento, serão implementadas estratégias em blogs que abordam 

temas sobre roupas de bebês, visando divulgar a marca em locais que são referências 

no assunto. 

 Em paralelo aos blogs, será trabalhado também com mídia paga, 

intensificando anúncios em YouTube, Rede de display do Google e também redes 

sociais, comunicando os principais diferenciais da Carter’s ao consumidor visando que 

ele sempre esteja considerando a loja na avaliação de suas alternativas.  

 Além dessas ações citadas acima, também irá ocorrer o disparo de e-mails 

marketing utilizando a base de usuários que já se cadastraram no site na etapa 

anterior, incentivando a realização da primeira compra fornecendo algum atrativo 

comercial para o consumidor, podendo ser desde cupom de desconto a também frete 

grátis 

 

4.3.4 Decisão de Compra 

 

Nessa etapa, o consumidor analisa as suas opções e toma, enfim, a decisão 

de realizar uma compra no site da Carter’s. 

Até o usuário chegar neste momento de finalmente realizar uma compra, ele 

percorreu por outras três etapas conforme demonstrado acima. Visando que todo o 

processo seja concluído com sucesso, necessita-se de um investimento médio em 

mídias pagas de R$50.000,00 ao mês, por conta do volume de buscas mensais pelas 

categorias do mix da Carter’s. Ainda pautado na quantidade de pesquisa mensais que 

os produtos da Carter’s apresentam, é estipulado um investimento de R$10.000,00 

em e-mail marketing visando cobrir todos os usuários que realizarem o cadastro no 

site da Carter’s na etapa de reconhecimento, que posteriormente serão impactados 

com e-mails promocionais durante toda a sua jornada de consumo. 

 O e-mail marketing, irá trabalhar com réguas de relacionamento em diferentes 

etapas, essas réguas são estratégias que buscam alavancar as métricas e manter os 

usuário cadastrados engajados na marca. A primeira régua que será ativada deve ser 
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a de boas-vindas, seguida pela régua de incentivo à primeira compra, recompra, 

carrinho abandonado e winback. Outras réguas que podem ser ativadas depois são 

as de tendências e a de aniversário 

 A de boas-vindas auxilia no posicionamento com o cliente e oferece a 

oportunidade de segmentações com a pesquisa. Já as réguas de incentivo, como o 

nome já diz, são para incentivar o cliente a comprar ou recomprar. A de carrinho 

abandonado é uma ótima estratégia de conversão e o winback é a estratégia para 

chamar os leads de volta para a marca. 

Buscando a assertividade das estratégias, é imprescindível a aplicação da 

sazonalidade para basear o investimento, sendo que, em meses que a sazonalidade 

é mais baixa, o investimento precisa diminuir proporcionalmente, da mesma forma que 

quando a sazonalidade estiver mais alta, necessita de mais investimento. 

Sendo assim, aplica-se a sazonalidade conforme a tabela abaixo: 

 

Figura 14 - Aplicação da Sazonalidade 

Fonte: Os Autores (2019) 

 

A partir da aplicação da porcentagem de alteração da sazonalidade, os investimentos 

mensais ficaram da seguinte forma: 

 

 



 

Figura 15 – Investimento em Mídias Pagas e E-mail Marketing com base na Sazonalidade  

 

Fonte: Os Autores (2019)



 

Exemplo de aplicação: no mês de janeiro, a sazonalidade apresenta uma 

variação negativa de 0,51%, ou seja, um investimento de R$50.000,00 em mídias 

pagas subtraindo a porcentagem de variação, totaliza um valor de R$49.745,00, 

sendo esse o valor aconselhável de investimento no primeiro mês do ano, mantendo 

o raciocínio para os meses posteriores. 

Com esse investimento estabelecido, possibilita-se estipular quantas visitas por 

mês o site vai receber, sendo que, o valor investido será apenas para mídias pagas e 

e-mail marketing, os demais canais, como orgânico por exemplo, não necessitam de 

investimento e irão precisar cobrir as demais buscas que o investimento total não 

cobre, fazendo assim, uma estratégia equilibrada. 

Dessa forma, a seguir uma projeção em forma de tabela com as visitas mensais 

de cada canal. 



 

 

 

Figura 16 – Projeção de Visitas ao Site por Canal 

Fonte: Os Autores (2019)



 

De acordo com a projeção demonstrada na página anterior, ocorreriam 

2.411.801 visitas no site da Carter’s durante o ano. Ao levar em consideração a taxa 

de conversão média do mercado de 1,20% conforme demonstrado anteriormente, 

verifica-se um total de 28.942 pedidos no site durante o ano. 



 

Figura 17 – Projeção de Pedidos 

 

Fonte: Os autores (2019)



 

Com esse número de pedidos demonstrados com um ticket médio de 

R$290,59, conforme os dados secundários demonstram, ao todo durante o ano seria 

captado um valor de R$8.434.166,89 em receita. 

Além da receita captada, é importante também analisar a taxa de aprovação 

dos pedidos, ou seja, do total de transações realizadas quantas realmente irão faturar, 

excluindo boletos não pagos ou até mesmo reprovação no cartão de crédito do 

usuário. A partir deste filtro, possibilita-se projetar a receita que realmente será 

faturada no E-Commerce da Carter’s. De acordo com o NeoAtlas, a taxa de aprovação 

do comércio eletrônico no Brasil varia de acordo com a forma de pagamento.  

Os boletos bancários representam 35,20% das transações com uma taxa de 

aprovação média de 48,70%. Já o cartão de crédito, faz parte de 59,50% das 

transações do comércio eletrônico com uma aprovação média de 87,10%. Já outras 

formas de pagamento, como depósito bancário por exemplo, representam 5,30% das 

transações com uma taxa de aprovação de 65%. Sendo assim, a taxa de aprovação 

média do mercado é de 72,41%. 

Com base neste número, a receita faturada do E-Commerce da Carter’s ficaria 

em R$6.107.340,50 no ano. 

 



 

 Figura 18 – Taxa de Aprovação e Receita Faturada 

 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 



 

4.3.5 Comportamento Pós Compra 

 

Nesta etapa do processo de decisão de compra, é o momento de transformar 

um simples comprador a um cliente fiel da marca. Assim que o sistema do comércio 

eletrônico confirmar que o usuário que realizou uma compra recebeu seu pedido, 

serão disparados e-mails marketing questionando o consumidor se seu pedido chegou 

corretamente ou se houve algum problema. Além disso, neste mesmo questionário, 

serão incluídas as perguntas: “Qual a idade do bebê que irá utilizar  o produto que você 

adquiriu?” e também “Qual a data de aniversário do bebê que irá utilizar o produto que 

você adquiriu?” 

Posterior a isso, serão construídas bases de clientes de acordo com a idade do 

bebê, tipo de roupa que comprou e principalmente o tamanho da roupa e data de 

aniversário do bebê. A partir dessas informações, possibilita-se estipular estratégias 

personalizadas para cada comprador, buscando antecipar a recompra do usuário, seja 

quando a roupa adquirida não couber mais no bebê ou até mesmo no aniversário da 

criança. 

 

 

5 SISTEMA DE CONTROLE 
 

 

A análise de viabilidade da implementação do e-commerce da Carter’s no Brasil, foi 

embasado no micro e macroambiente que a empresa seria inserida, utilizando como base 

informações de pesquisa quantitativa e dados secundários de mercado. A partir dessas 

informações, toda a estratégia de comunicação e vendas foram baseadas em visitas ao site, 

taxa de conversão, pedidos, ticket médio e receita. Sendo assim, em seguida serão 

apresentadas as principais métricas que precisarão ser acompanhadas mensalmente, 

visando analisar se a receita estipulada será alcançada.



 

 

  Figura 19 – Sistema de Controle – Princípais Métricas de Mensuração e Análise Para Acompanhamento de 

Resultados 

  Fonte: Os Autores (2019)



 

Após o desenvolvimento do plano de ação e sistema de controle, podemos 

concluir que a implementação do e-commerce da Carter’s no Brasil é viável, uma vez 

que a marca possui números expressivos de buscas no país, o que 

consequentemente gera trafego e receita ao site, além disso a taxa de conversão 

favorece o desenvolvimento de receita para o E-commerce. 

Para garantir o sucesso da operação é necessária a analise e avaliação mensal 

dos KPI’s dispostos no sistema de controle, assim poderá ser avaliado o desempenho 

mensal do mesmo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Q1 Tem um bebê na sua família? 

o Sim 

o Não 

 



99 
 

Q2 Qual é o seu grau de parentesco com o bebê?  

o Mãe 

o Pai 

o Avó 

o Avô 

o Madrinha 

o Padrinho 

o Madrasta 

o Padastro 

o Mãe adotiva 

o Pai Adotivo 

o Tio 

o Tia 

o Irmão 

o Irmã 

o Outros 

 

 

 

 

Q10 Qual é a sua idade? (Digite apenas os números) 
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Q3 Qual é a idade do bebê? 

o 0 a 3 meses 

o 3 a 6 meses 

o 6 a 9 meses 

o 9 a 12 meses 

o 12 a 18 meses 

o Menos de 2 anos 

o 2 anos 

o 3 anos 

o 4 anos 

o Mais de 4 anos 

 

 

 

Q4 Com que frequência da compra roupas para o(s) bebê(s)? 

o Toda semana 

o A cada quinze dias 

o Uma vez ao mês 

o A cada três meses 

o A cada seis meses 

o Uma vez ao ano 

 

 

 



101 
 

Q5 Quantas peças foram compradas no primeiro enxoval? 

o Entre 1 a 10 

o Entre 10 a 20 

o Entre 25 a 50 

o Mais de 50 

 

 

 

Q6 Você viajou para comprar o enxoval? 

o Sim 

o Não 
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Q7 Quais marcas você conhece? 

▢ Teddy Boom (Renner) 

▢ Baby Club 

▢ Carter's 

▢ Baby Gap 

▢ Cat and JAck 

▢ Tricae 

▢ Brandili 

▢ Puc 

▢ Tip Top 

▢ Bobotchô 

▢ Hering Kids 

▢ Fábula 

▢ Zara Kids 

▢ Outros  
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Q8 Quais marcas você compra? 

▢ Teddy Boom (Renner) 

▢ Baby Club (c&a) 

▢ Carter's 

▢ Baby Gap 

▢ Cat and Jack 

▢ Tricae 

▢ Brandili 

▢ PUC 

▢ Tip Top 

▢ Bobotchô 

▢ Hering Kids 

▢ Fábula 

▢ Zara Kids 

▢ Outros  
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Q16 Quais peças você costuma comprar com mais frequência?   

▢ Body 

▢ Calça 

▢ Camiseta 

▢ Vestidos 

▢ Meias 

▢ Toucas 

▢ Casacos 

▢ Pijamas 

▢ Macacões 

▢ Sapatinhos 

▢ Jaquetas 

▢ Laços 

▢ Camisas 

▢ Outros  
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Q17 Que estilo de roupas você compra com mais frequência? 

▢ Básicos 

▢ Estilosos 

▢ Clássicos 

▢ Personagens 

▢ Outros 

 

 

 

Q9 Quanto você gasta em média em uma compra em roupas para o(s) bebê(s) 

o Menos de 50 reais 

o Menos de 100 reais 

o Menos de 200 reais 

o Mais de 200 reais 

o Mais de 300 reais 

o Mais de 500 reais 

 

 

 

Q11 Onde você costuma comprar? 

o Loja Fisica 

o Loja online/ e-commerce 

o Ambos 
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Q12 Qual canal você prefere comprar? 

o Loja Fisica 

o Loja Online/ E-commerce 

o Ambos 

 

 

 

Q13 Onde você costuma procurar referências de roupas de bebê? 

▢ Instagram 

▢ Facebook 

▢ Google 

▢ Televisão 

▢ Revistas 

▢ Pinterest 

▢ Tumblr 

▢ Outros 

 

 

 

Q14 Costuma seguir influenciadores da área de maternidade ou paternidade? 

o Sim 

o Não 
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Q15 Quais? 

▢ Vestida de mãe 

▢ Flavia Calina 

▢ Dia a dia de mamãe 

▢ Tiago e Gabi 

▢ Trocando fraldas 

▢ Macetes de mãe 

▢ Just Real Moms 

▢ Mãe Solo 

▢ Babi Sabbag 

▢ Outros  

 

 

Q21 Por quais motivos você segue estes influenciadores? 

o Fotos Postadas 

o Dicas 

o Inspiração para Looks 

o Outros  

 

 

 

 


