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RESUMO 

Este projeto gerencial de marketing foi elaborado para um cliente real, a loja Giorni 
Belli, segmentada no setor de moda e vestuário feminino. O objetivo deste trabalho é 
fazer um diagnóstico da empresa e suas potencialidades do mercado e entender o 
comportamento de compra feminino. A partir disso, poderão ser elaboradas 
estratégias de marketing, visando o aumento da base de clientes e a construção de 
uma jornada do consumidor, para, consequentemente, aumentar as vendas e o 
faturamento da empresa. Foram coletados dados e informações do microambiente e 
do macroambiente do setor durante o período de pandemia, causado pelo vírus da 
Covid-19, para análise do cenário de varejo de moda, contemplando os modelos de 
varejo físico, online e híbrido. Fez-se um diagnóstico geral da marca, do composto 
de marketing, assim como um estudo de seus concorrentes diretos, potenciais e 
indiretos. Foram realizadas 12 entrevistas em profundidade com clientes potenciais 
da marca e proprietárias de lojas do mesmo setor, com o objetivo de identificar os 
comportamentos de consumo do público-alvo da marca Giorni Belli. Também foram 
coletados dados por meio de uma pesquisa quantitativa descritiva obtendo 342 
respostas. Os resultados sustentaram um planejamento com foco nos objetivos 
propostos. Ademais, inclui-se também uma sugestão de cronograma de ações e um 
plano de implementação contendo orçamentos e indicadores de avaliação dos 
resultados. 

 

Palavras-chave: Estratégias de Marketing, Jornada do consumidor, Varejo de 
Moda. Vestuário feminino.  Pandemia. E-commerce.  
 
 



 
 

ABSTRACT 

This marketing management project has been elaborated for a real client, the Giorni 
Belli store, segmented to the fashion and female’s clothing sections. The objective of 
this paper is to diagnose the company and its commercial potential, as well as to 
understand the women’s shopping behavior. After that, marketing strategies may be 
elaborated with the purpose of increasing the client’s base and drafting a consumer’s 
journey, therefore upgrading the number of sales and company’s income. Data and 
information about the microenvironment and macroenvironment of the sector during 
the period of the pandemic, caused by the Covid-19 virus, have been collected for 
analysis of the fashion retail scenery, contemplating the retail patterns: physical, 
online and hybrid. General brand diagnosis of the mix of marketing as well as a 
benchmarking study about the business direct, potential, and indirect concurrence 
has been made from this. 12 in-depth interviews with the brand’s potential clients as 
well as with owners of other stores from the same section have been performed with 
the purpose of identifying the consumer behavior of Giorni Belli’s target audience. A 
descriptive, quantitative research has also been carried obtaining data from 342 
answers. The results sustained a plan focused on the objectives proposed. In 
addition, suggestions were included about an action schedule and an implementation 
plan containing the budget and results evaluator indicators. 
 
Key-words: Marketing strategies. Consumers journey. Fashion retail. Female’s 

Clothing. Pandemic. E-commerce.  
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), configura-se como um Projeto 

Gerencial de Marketing, tem como objetivo fazer um diagnóstico da empresa e das 

potencialidades do mercado e entender o comportamento de compra feminino, para  

elaborar estratégias de marketing, visando o aumento da base de clientes e a 

construção de uma jornada do consumidor, para, consequentemente, aumentar as 

vendas e o faturamento da empresa case, Giorni Belli.  

A Giorni Belli é uma marca atuante no setor de moda e vestuário, ofertando 

peças de roupas para o público feminino, por meio das redes sociais: Instagram e 

WhatsApp, na cidade de Curitiba e região metropolitana. A marca utiliza como 

slogan a frase: Moda que faz sua beleza brilhar, e tem como objetivo, oferecer peças 

de roupa de qualidade, de maneira prática e por um preço justo, de forma 

diferenciada com seu atendimento personalizado.  

A Giorni Belli é administrada pelas duas sociais Laura Araki e Kênia Wuo, 

ambas graduandas de marketing na Pontifica Universidade Católica do Paraná, 

sendo elas responsáveis por todos os processos da loja, tais como a produção de 

conteúdo das mídias sociais de forma orgânica, pagamentos, distribuição e compra 

das peças de roupas dos fornecedores. A loja foi criada em maio de 2020, como 

uma oportunidade de geração de renda extra para as sócias, mas que possui a 

visão de se tornar referência de comércio online de roupas femininas, para o público 

universitário, na cidade Curitiba e região metropolitana até 2025.  

O Público-alvo da empresa são mulheres universitárias entre 18 e 30 anos, 

classe A B e C, que residem em Curitiba e região metropolitana, ativas em redes 

sociais que buscam roupas confortáveis e que possuem como interesse sair com os 

amigos e assistir filmes e séries. Na análise do perfil do público e do comportamento 

de compra, pode-se identificar dois segmentos distintos de consumidoras: as 

Apaixonadas por Compras, que compram roupas regularmente, e as Compradoras 

Ocasionais que possuem uma frequência menor de consumo.  

Tendo em vista que, a elaboração e abertura da loja fora feita em meio à 

pandemia da Covid-19, responsável por diversas mudanças no panorama 

socioeconômico global, muitas dificuldades surgiram, assim como muitas 

oportunidades para elevar o patamar da empresa. 
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Por conta da pandemia, o primeiro semestre de 2020 fora acarretado por 

diversas normas governamentais por todo o mundo, como medidas de lockdowns 

severas com o intuito de retardar o avanço do vírus, o que ocasionou o fechamento 

de diversas lojas, inclusive muitas permanentemente, e mudando o comportamento 

de consumo das pessoas que se voltaram ao meio online. Induzindo as grandes e 

médias empresas a se reinventarem e impulsionarem suas estratégias de e-

commerce, e criando oportunidades para as pequenas empresas como a Giorni 

Belli, de aproveitarem deste cenário utilizando estratégias inovadoras para ganhar 

espaço e relevância no mercado. 

Com o intuito de alcançar os objetivos de elevar o patamar da empresa Giorni 

Belli, foi realizada uma análise mercadológica para entender as mudanças 

econômicas e comportamentais do novo consumidor em meio a uma pandemia 

(ambiente externo), adjunto das características, diferenciações, forças e fraquezas 

que a empresa possui (ambiente Interno) para criar uma análise SWOT, aliada a 

pesquisas qualitativas e quantitativas para elaborar estratégias sólidas de 

crescimento para a empresa. 
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2 CENÁRIO DO VAREJO BRASILEIRO 

O mundo mudou, a pandemia causada pelo coronavírus fez a população rever 

os seus valores e mudar hábitos da sociedade. A marca do fim do século XX, uma 

época altamente demarcada pela tecnologia, acelerou o futuro, antecipando 

mudanças que já estavam em curso como: o trabalho remoto, o ensino a distância, a 

busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade, para que empresas 

mostrem um perfil mais responsável do ponto de vista social (MELO, 2020).  

O vírus, que deu origem à pandemia é o SARS-CoV-2 (SARS – Síndrome 

Respiratória Aguda Grave) ou Covid-19, surgiu na província de Wuhan na China em 

dezembro de 2019 e tratando-se de uma doença respiratória com alto nível de 

contaminação e dispersão (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020), a Covid-19 

fora elevada ao patamar de pandemia em março de 2020 pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde), acarretando uma crise de saúde e econômica global (G1, 26 fev. 

2020).  

 As transformações são inúmeras, passando pela política, economia, modelos 

de negócio, relações culturais, sociais e psicológicas, a Covid-19 fortaleceu valores 

como a solidariedade e a empatia, questionando modelos de sociedade baseados no 

consumismo e no lucro (MELO, 2020).  

Por conta da pandemia, de acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional) 

o Produto Interno Bruto mundial tende a se retrair em 3% (G1, 14 abr. 2020). No 

Brasil, o PIB caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020 em relação ao primeiro do 

mesmo ano, já em relação a 2019 o decréscimo foi de 11,4% (IBGE, 1 set. 2020). Em 

abril de 2020, a taxa de desemprego alcançou à marca de 12,8 milhões de pessoas 

(AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, 6 ago. 2020), e neste mesmo mês a bolsa de valores 

despencou 40% em relação aos anos anteriores (G1, 26 fev. 2020). Porém, os 

setores de varejo e turismo foram os que obtiveram a maior queda, 29,7% e 54,5% 

respectivamente, sendo a categoria de vestuário e calçados uma das mais afetadas, 

sofrendo uma queda de 90% no mês de março de 2020 (EINVESTIDOR, 12 jun. 

2020), ocasionando o fechamento de cerca de 34,5 mil lojas (NAKAGAWA, 2020).  

No ano de 2020, políticas públicas que vinham sendo discutidas no país 

ocasionaram muitas mudanças no setor e-commerce de vestuário nacional, políticas 

essas que tomaram maiores proporções por conta da pandemia. Devido a fatores 

como a redução da taxa SELIC em 2% no início do ano de 2020, possibilitando a 
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retirada de capital estrangeiro dos títulos nacionais (AGÊNCIA BRASIL, 5 ago. 2020), 

a relação de preços de importação e exportação desfavorável de commodities, e a 

falta de investimento estrangeiro, por inseguranças agravadas da pandemia, 

ocasionou no aumento do dólar, alcançando o patamar de R$ 5,70 reais em maio 

(RICO, 2020). Esse acréscimo adjunto da pandemia afetou as importações e 

exportações da indústria têxtil reduzindo em 23,75% e 8,44% respectivamente em 

relação ao primeiro trimestre de 2019, acarretando o aumento do preço da matéria 

prima principalmente vinda da China e Índia (ABIT, 2020).  

Entretanto, o aumento do dólar e a redução da taxa SELIC também trouxeram 

oportunidades para a indústria têxtil nacional, e consequentemente o setor de e-

commerce. Com a alta de preços tanto da matéria-prima quanto dos produtos 

estrangeiros, as empresas com produção nacional acabaram possuindo maior 

elasticidade de margem de lucro e controle de preços em relação às empresas que 

possuem seu custo de produção em dólar (RICO, 2020).  

Já com as taxas de juros menores e linhas de créditos maiores, a capacidade 

de investimentos facilitou o crescimento e a manutenção dessas empresas durante a 

pandemia. Segundo o economista Antônio Marcos Machado, a taxa menor é positiva, 

visto que grandes investidores acabam assumindo riscos maiores e investindo em 

mercados que ainda não existem no Brasil, ou são insuficientes, como é o caso do e-

commerce. O economista ainda afirma que é uma situação positiva também para a 

população em geral, pois com o mercado sendo movimentado, novos postos de 

trabalhos surgem. (FOLHA VITORIA, 24 ago. 2020).  

Analisando o segmento de e-commerce, observou-se um crescimento de 

39,7% em junho em relação aos meses pré-pandemia (IVO, 2020), com o acréscimo 

de 400% de lojas que abriram um comércio eletrônico (ISTOÉDINHEIRO, 28 maio 

2020). A principal forma de estas lojas alcançarem seus clientes fora por meio de 

aplicativos de delivery. Estes aplicativos trouxeram uma maior facilidade para ambos 

os lados. De acordo com Rubens Massa, professor do Centro de Empreendedorismo 

e Novos Negócios da FGV EAESP - “A meu ver, é algo que não é passageiro. 

Estamos falando de um novo contexto mercadológico. No momento em que há uma 

quebra de crenças e barreiras para usar o serviço, percebe-se o quanto são mais 

práticos” (VAE, 2020). Tendo essa mudança em vista, fora evidenciado que 47% dos 

consumidores que usam os canais de e-commerce obtiveram uma experiência melhor 

do que em lojas físicas (KANTAR, 2020).  
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O comportamento de consumo também mudou bruscamente a rotina dos 

consumidores, aqueles que priorizam a compra de itens essenciais e de higiene, 

ocasionaram a alta de vendas de supermercado e sites de saúde em 16% e 27% 

respectivamente em relação ao mesmo período no ano de 2019 (MOURÃO, 2020). 

Setores como esses citados têm maior facilidade em repassar preços e controlar a 

margem de demanda, tornam-se os menos afetados e obtendo mais chance de 

recuperação (EINVESTIDOR, 12 jun. 2020).  

Com a população passando mais tempo em casa, fora evidenciado também a 

necessidade de estruturar um home Office, obteve-se um aumento na categoria casa 

e decoração de 207% e de materiais de escritório em 60% comparado entre o 

primeiro e o segundo semestre de 2020. Outra mudança por conta daqueles que 

passaram a quarentena com os filhos, foi o aumento de compra da categoria de 

brinquedos em 195% em relação ao semestre anterior (NUVEMSHOP, 2020), e um 

aumento no e-commerce em geral dessas famílias em 42,2% em relação ao mesmo 

período em 2019 (KANTAR, 2020). 

De acordo com o Sebrae (2017), durante tempos de crises financeiras há 

quatro tipos de consumidores: 1) os que retraem todos os seus gastos e diminuem o 

consumo; 2) os que economizam em curto prazo, mas mantém boas perspectivas 

para o futuro; 3) os que mantêm estáveis, mas que se tornam mais seletivos em seus 

gastos; 4) os que não alteram em nada seu padrão de consumo mantendo o mesmo 

nível pré-crise. Entendendo o padrão de compras dos consumidores, as empresas 

que melhor se ajustam à nova realidade, percebem novas oportunidades e se 

mantêm ativas crescendo na crise. 

Portanto, empresas que querem se manter vivas e crescer durante a crise 

precisam se atentar aos novos modos de consumo e às novas tendências de 

mercado (E-COMMERCE BRASIL, 21 jul. 2020). Em 2018 apenas 27% das 

microempresas no Brasil tinham uma página online. Visando mudar esse cenário, no 

início da pandemia a Magazine Luiza, em conjunto com o Sebrae, ajudou os 

pequenos varejistas que tiveram as lojas fechadas devido aos decretos do governo 

para controlar o surto de Covid-19, a acelerar essa mudança para o e-commerce, 

obtendo mais 16 mil novas empresas em seu marketplace (O GLOBO, 3 maio 2018). 

Mesmo as grandes cadeias de varejo enfrentaram novos paradigmas na 

pandemia e precisaram se reinventar, com o fechamento permanente de várias lojas 

por dificuldades financeiras e com a mudança de comportamento dos consumidores, 
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fazer com que os clientes sintam a necessidade de voltar à loja física mesmo na 

reabertura das mesmas é uma tarefa difícil (O GLOBO, 3 maio 2018). Conforme 

Portas (2020), consultora de varejo inglês, “não há mais espaço no mercado para a 

mediocridade”, as empresas de varejo que sairão vivas da crise serão as que 

possuem uma conexão mais profunda e conquistaram um valor de marca com os 

seus seguidores. 

Desta maneira, é possível entender que a pandemia afetou diretamente a 

economia no país, e em consequência o setor de moda vem passado por diversos 

desafios, como a grande depressão econômica e os movimentos globais de justiça 

social, e através deste cenário, é necessário que o segmento consiga se adaptar 

(FFW, 30 jun. 2020). 

2.1 CENÁRIO DO VAREJO DE MODA 

O universo da moda pode ser considerado como um reflexo das forças sociais, 

políticas, econômicas e artísticas de um determinado período, deixando de ser 

apenas uma peça de vestimenta ou um produto essencial, para algo muito mais 

valioso (FRINGS, 2012). Com a evolução do mercado de moda, e o crescimento das 

vendas de roupas e calçados, o processo de escolha dos produtos passou a 

depender da forma como o consumidor seleciona, organiza e interpreta as 

informações recebidas, para criar uma imagem significativa no mundo em que vive 

(COBRA, 2007). Desta maneira, ao escolher um produto de moda, o consumidor 

espera receber o poder da recompensa e a aceitação social esperada pela realização 

da escolha (COBRA, 2007).  

À vista disso, a moda se torna uma forma inesgotável de lucro. As indústrias 

continuam a se reinventar, expandindo as opções de escolha a seus consumidores, 

tendo como principal objetivo, o aumento da penetração de mercado, a captação de 

novos clientes e o fortalecimento do consumo (LIPOVETSKY, 2009). E, apesar de 

grandes lojas e comércios varejistas do setor de vestuário serem, em sua maioridade, 

lojas físicas, a procura e demanda da praticidade e comodidade das lojas virtuais 

aumentou, elevando consequentemente o faturamento do setor (CAMPOS, 2011).  

Além de ser um dos nichos mais confiáveis e bem estabelecidos do e-

commerce e do varejo, o setor de vestuário possui um alto leque de variedade, sendo 

também um produto com alto potencial de lucro, levando em conta que é possível 
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realizar a revenda das peças a um preço competitivo sem chegar ao prejuízo 

(SANTOS, 2019). Esta possibilidade de revenda – modelo comercial no qual o lojista 

anuncia e vende produtos de outros fabricantes, torna o papel do comerciante ser a 

ponte entre o consumidor final e o fabricante (FERREIRA, 2019).  

Logo, de acordo com Camarotto (2009), os lojistas têm como principais funções 

de varejo: (1) compras – comprar uma variedade de peças de diferentes fornecedores 

para revenda; (2) vendas - oferecer produtos aos clientes potenciais; (3) crédito e 

financiamento – oferecer condições de pagamento que facilitem a compra para os 

clientes potenciais; (4) armazenamento – oferecer estoques e disponibilizar produtos 

conforme a demanda; (5) distribuição – comprar em grandes quantidades e fracionar 

as ofertas para os clientes; (6) informações de marketing – informar aos fabricantes 

as condições do mercado e a aceitação dos produtos por parte dos consumidores; (7) 

transporte – movimentação física do produto até o consumidor final; (8) riscos – 

absorver os possíveis ricos do negócio.  

Desta forma, no varejo online, é preciso que o varejista forneça uma 

experiência de compra única que o fabricante não pode proporcionar ao consumidor, 

o que inclui a criação e estruturação de uma loja virtual, um bom canal de 

atendimento ao cliente, uma forte presença nas redes sociais e campanhas de 

marketing inteligentes, focadas em vendas e a elaboração de conteúdos relevantes 

para o público-alvo (SANTOS, 2019). 

Neste contexto, as principais vantagens de revenda de roupas para os lojistas 

são: o baixo risco comercial, tendo em vista que não será necessária a contratação de 

funcionários e a compra de matéria prima para a fabricação das peças, a facilidade de 

trabalhar remotamente, podendo realizar a compra das roupas de maneira online, e o 

baixo valor de investimento inicial, devido à ausência de custos fixos para a abertura 

da loja online (SANTOS, 2019). 

Por consequência, em um sistema de canais de distribuição, os revendedores, 

também chamados de intermediários, têm um papel essencial na formação da 

estrutura de canal (ROSENBLOOM, 2002). Este processo de revenda pode ocorrer 

através de lojas física, online ou híbridas, modelos que serão apresentados a seguir.  
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2.1.1  Modelo de varejo de moda físico 

O Brasil é um dos países que possui a maior rede de roupas e acessórios do 

mundo, 5,53% das empresas são de vestuário ou acessórios, representando mais de 

1 milhão de negócios na área segundo dados do Empresômetro (MERCADO E 

CONSUMO, 21 jun. 2019). A região sudeste é a que possui maior concorrência nesse 

segmento, sendo mais de 460 mil empresas. Como nos primeiros seis meses de 2019 

comparados a 2018, o setor teve um crescimento de 8%, o cenário era positivo para 

2020, com expectativas de que o setor retomasse seu pico de vendas (MERCADO E 

CONSUMO, 21 jun. 2019). 

Entretanto, devido às restrições e mudanças ocasionados por conta do 

coronavírus, de acordo com o Sebrae (2020), na primeira semana que os comércios 

fecharam houve uma queda de 74% no faturamento do setor de moda. A exemplo 

desta queda a empresa Guararapes, proprietária da Riachuelo teve um prejuízo 

líquido de 47,5 milhões no primeiro trimestre de 2020 (ROMANI, 22 maio, 2020). 

Para essa nova realidade, os conceitos de loja física estão sendo adaptados, 

devido à preocupação dos consumidores com a limpeza, os pontos de venda devem 

utilizar mais materiais como vidros, cores claras, conceitos mais abertos e ventilados. 

Afirmando essa tendência, as lojas Starbucks já estão redesenhando o seu espaço 

(COSTA, 2020).  

É fato que o layout de uma loja física possui muita importância e deve ser 

planejado com cautela, propiciando espaço de passagem para clientes, araras e 

balcões para expor os produtos (TORTORELLA; FOGLIATTO, 2008). O cliente terá 

como imagem da loja o ambiente que o empresário consegue desenvolver a partir de 

recursos como iluminação, apresentação externa e interna da loja, exposição de 

produtos, preços, e principalmente do atendimento realizado (PARENTE, 2000). 

Segundo Parente (2000), um diferencial para as lojas físicas é saber como 

posicionar as mercadorias de forma mais atrativa para os clientes, com harmonia 

entre os elementos, de tal forma que o consumidor passe um período maior na loja. 

Para o autor, a atmosfera da loja deve ser entendida como: “O sentimento psicológico 

que o varejista desenvolve no consumidor quando ele visita a loja. É também 

entendida como a personalidade da loja”.  

Além de se preocupar com o layout da loja, é necessário também dar atenção 

ao gerenciamento de estoque, para se manter a lucratividade da empresa, é 
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importante o monitoramento das entradas e saídas do estoque, apesar desse controle 

ser muito significativo seus custo não devem ultrapassar os benefícios que ele 

proporciona (REICHENBACH; KARPINSKI, 2010). Ademais, esse gerenciamento 

errôneo pode ocasionar em faltas de produtos e perda de vendas, resultando em 

perda de clientes (LIMA, 2010). 

 O gerenciamento de loja física de vestuário e acessórios é extremamente 

complexo devido a amplitude do negócio, existem diversos estilos, materiais e trocas 

de coleção. Além disso, esse é um dos setores mais competitivos, tornando assim 

essencial possuir estratégias de diferenciação para que de forma mais assertiva, o 

negócio consiga se destacar e conquistar clientes (VAREJO DE MODA, 2019). 

Uma das estratégias para obter destaque, foi citada como tendência pelo Lee 

Peterson, CEO da WD Partners, é de a loja física não ser somente um espaço com 

produtos, e sim uma forma de agregar valor a marca, transformando o espaço físico 

em uma nova forma de mídia para branding. Compreendendo também esse papel da 

loja, como fonte proprietária e assim destacando as forças do espaço físico, onde é 

possível experimentar as roupas e não é necessário pagar frete (QUEIROZ, 2020).  

Queiroz (2020) também discorre sobre esse novo conceito que tem ganho 

muita força, o retailment, em que as lojas devem procurar, além de mostrar seus 

produtos, ter um entretenimento vinculado aos seus espaços físicos, um ambiente de 

venda mais calmo, prazeroso com enfoque no slow sell. Muitas lojas já possuem 

cafés, bares, cursos e inclusive personal shoppers, tudo pensando em como tornar a 

experiência do consumidor única e de como contar o seu storytelling nesse ambiente.  

Porém, mesmo a loja física possuindo alguns benefícios, o relatório Global 

Consumer Insights Survey, elaborado pela PWC (2019), relata que durante a jornada 

do consumidor, para que seja possível impulsionar mais compras, deve-se existir 

menos barreiras. Nas lojas presenciais, existem diversos desconfortos que o 

consumidor precisa enfrentar como filas grandes, vendedores desqualificados e a 

distância. Com todas as mudanças que a pandemia tem imposto, o comportamento 

do consumidor tem se alterado, resultando no grande crescimento das vendas online, 

principalmente via smartphone onde as barreiras físicas não existem.  

Tendo como base o exposto acima, foram elencadas, as vantagens e 

desvantagens de possuir uma loja física de vestuário, conforme apresenta o quadro 1 

abaixo.  
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Quadro 1 - Vantagens e desvantagens do varejo físico 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

• Possibilidade de os clientes poderem 
provar as roupas 

 

• Ambiente propício para estimular a compra 
 

• Vendedores qualificados 
 

• Loja física como uma mídia para branding 
 

• Inexistência de frete 
 

• Experiência de compra que a loja 
proporciona 

 

 

• Altos custos fixos com o espaço 
 

• Tempo de deslocamento do cliente 
 

• Insegurança devido a pandemia 
 

• Vendedores desqualificados 
 

• Filas extensas 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

2.1.2 Modelo de varejo de moda online 

Para Oliveira (9 abr. 2020), a definição de comércio eletrônico é: “todo tipo de 

venda que se dá totalmente via internet”. O autor coloca que a internet é um meio 

facilitador de vendas de objetos diversos. O negociante monta um negócio digital, 

para vender diversos itens, podendo ser também um serviço, de forma que a 

transação seja inteiramente online.  

Analisando as mudanças que vêm ocorrendo no comércio eletrônico nos últimos 

anos, o acesso à web hoje se dá majoritariamente via dispositivos móveis, o que 

impacta diretamente as relações de consumo (JET E COMMERCE, 2019). Segundo o 

relatório da E-Bit Nielsen, Connected Commerce (2018), no ano de 2018, 53% da 

população global estava conectada à internet, e 92,6% estavam conectados por meio 

de dispositivos móveis. Esses usuários estavam então imersos no mundo digital que 

passavam uma média 6 horas e meia por dia conectados (E-BIT NIELSEN, 2018). 

Este fator levou a popularidade da expressão m-commerce, abreviação de mobile 

commerce, isto é, comércio através de dispositivos móveis, ao que se refere a 

compras realizadas por meio de celulares e tablets (SALEMI, 2020).  

À vista disso, o faturamento no e-commerce aumentou quatro vezes desde 

2010, com uma taxa de crescimento anual de 18%, levando em consideração os 

dados de 2010 a 2019. O principal fator motivador desse crescimento foi o aumento 

constante na quantidade de pedidos e novos consumidores, tendo em vista que, no 
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ano de 2019, houve o ingresso de 10,7 milhões de novos consumidores online (E-BIT 

NIELSEN, 2020).  

Seguindo essa linha de lucratividade, o segmento de moda abrange um conjunto 

de lojas online cuja representação correspondeu a 30% da quantidade de pedidos, e 

13% do faturamento total no e-commerce brasileiro entre os anos de 2018 e 2019 (E-

BIT NIELSEN, 2020).  

 Considerando o varejo de moda e sua performance do setor no primeiro 

trimestre de 2019, é possível ressaltar que 57% das vendas dos e-commerce de 

moda e acessórios foram realizadas por consumidores do sexo feminino (SOCIAL 

MINER, 2019). Já observando as vendas do setor por estado, destacam-se 

principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

representando 30,83%, 19,29% e 11,49% das conversões, respectivamente. O 

Paraná está em quarto lugar, concentrando um total de 5,89% das vendas do setor no 

país (SOCIAL MINER, 2019). 

 Desta maneira, ao analisar o volume de vendas de produtos de moda 

distribuído pelas regiões do Brasil, o destaque principal está na região sudeste do 

país, reunindo 64,58% das vendas de produtos de Moda e Acessórios, seguido do Sul 

e Nordeste, com 14,68% e 11,99%, respectivamente (SOCIAL MINER, 2019). É 

válido ressaltar também que, grande parte deste volume de vendas é realizado em 

épocas sazonais, datas comemorativas como: Dia das Mães, Dia dos Namorados e 

Natal, sendo consideradas épocas com grandes picos de vendas (SOCIAL MINER, 

2019).  

 Analisando o universo digital, é possível destacar que a revolução tecnológica 

refletiu diretamente com o varejo de moda, o aumento da acessibilidade às novas 

tendências, novas coleções, maneiras e comportamentos diferentes de usar 

determinada peças de roupa, estão cada vez mais disponíveis. É por meio de: blogs, 

sites, redes sociais e influencers, que as atualizações sobre as novas tendências de 

moda acontecem de forma homogênea através do globo (BRAGA; ALVES, 2012).  

 Conforme apresentado por Dias (2013), a existência de diversos players 

trabalhando neste ramo, possuindo o mesmo acesso e conhecimento a tecnologia 

similares, aumentam consideravelmente a concorrência, ampliando a competição 

acirrada para conquistar novos clientes. É necessário então, a realização de um 

estudo aprofundado voltado para o comportamento dos consumidores online, para 
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que as empresas possam suprir as necessidades e atender os critérios de avaliação 

existentes nesse mercado (DIAS, 2013).    

 Explorando os principais benefícios potenciais promovidos pelo consumo 

online, Zhou et al. (2007) destacam: a conveniência, a variedade, a praticidade, a 

originalidade e a facilidade de acesso como os principais fatores para compra de 

produtos através do mundo digital. Estes autores caracterizam também dois motivos 

básicos que levam o consumidor a comprar, são eles: hedônicos, na qual a 

experiência de compra é voltada para o entretenimento e prazer, ou utilitários, onde 

foco é comprar de uma maneira eficiente e oportuna.  

 Já, de acordo com Khurana (2017), a possibilidade do consumidor não se 

expor a vendedores e a diversos fatores emocionais, presentes em pontos de venda 

físicos, estando na liberdade de pesquisar aquilo que realmente precisa, na hora que 

for mais conveniente, comparando preços, utilizando cupons de descontos e 

possuindo um maior leque de opções, são alguns benefícios de consumir através do 

mundo digital.  

 Porém, ainda existem diversos fatores limitantes que podem ser levantados 

pelos consumidores online como: aspectos legais ainda não resolvidos, receios 

quanto à segurança e a falta de garantia no recebimento do produto (TURBAN; 

MCLEAN; WETHERBE, 2004). Focando nas compras de produtos de moda e 

vestuário, as causas mais relevantes que geram desvantagem no momento de 

decisão de compra são: a dificuldade em conhecer previamente o caimento da peça, 

a falta de padronização do sistema de medidas brasileiro específico para vestuário, o 

que impossibilita a certeza do tamanho da vestimenta, e o forte apelo tátil, sensorial e 

estéticos dos produtos, fato que pode levar a impedir o consumo por impulso 

(NOBRIGA, 2010). 

 Possíveis fraudes também podem ser consideradas como desvantagem em 

compras online, considerada como crime no código penal brasileiro, é dividida em três 

modalidades: auto fraude, fraude limpa e fraude amigável. A auto fraude ocorre 

quando o próprio dono do cartão faz uma compra, depois a contesta como se aquela 

aquisição não tivesse sido comprada por ele. Fraude limpa é quando há uma 

clonagem, roubo do cartão ou vazamento de informações. Dessa forma, o golpista 

pode comprar e receber o produto de forma facilitada por ter os dados. E a fraude 

amigável não necessariamente ocorre de forma intencional e como ato de descumprir 

com a lei, ela ocorre quando uma pessoa próxima utiliza o cartão do titular sem avisá-
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lo, e, portanto, a vítima contesta a compra para receber o estorno (CLEARSALE, 

2020). 

 Por esse motivo, muitos brasileiros ainda não utilizam o meio online para 

realizar suas compras, o risco percebido ainda é elevado, contudo aspectos como: a 

falta de tempo e a conveniência de poder comprar sem sair de casa, são fatores 

decisivos no momento da escolha (MARINHO; ROCHA, 2016).  

Diante do que foi exposto, segue abaixo quadro comparativo 2 com as 

diferentes vantagens e desvantagens do consumo online. 

 

Quadro 2 - Vantagens e desvantagens do varejo online 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

• Conveniência 
 

• Variedade 
 

• Praticidade 
 

• Originalidade 
 

• Facilidade de acesso 
 

• Comparação de preços 
 

• Utilização de cupons de desconto 
 

• Baixa exposição a vendedores e fatores 
emocionais 

 

• Receio quanto à segurança da 
plataforma utilizada 

 

• Falta de garantia no recebimento do 
produto 

 

• Dificuldade de conhecer previamente 
o caimento da peça 

 

• Falta de padronização do sistema de 
medidas brasileiro 

 

• Possíveis fraudes 
 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Desta maneira, o e-commerce torna o mercado mais competitivo, formando 

consumidores mais exigentes do que os consumidores do comércio tradicional. Para 

que os negócios sobrevivam é necessário buscar o melhor atendimento ao cliente, 

procurando satisfazê-lo por meio de entrega de valor (FERREIRA, 16 jul. 2019). O 

estabelecimento de uma posição sustentável do e-commerce se dá por meio de um 

bom atendimento, ofertando a entrega de produtos e serviços certos a um preço 

competitivo, oferecendo aos clientes o que eles querem, quando eles querem, e como 

eles querem, tudo ao menor preço (RICKER; KALAKOTA, 1999).  

Por conseguinte, a logística certa, que agrega valor de lugar, tempo, qualidade 

e informação ao cliente, disponibilizando produtos e serviços no local e no momento 

desejado, de forma eficiente e eficaz, é determinante para o sucesso do e-commerce 

(NOVAES, 2007). Estas logísticas abrangem o serviço de entrega de mercadorias, 
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que podem ser considerados um dos principais elementos de influência na satisfação 

do cliente (NISAR; PRABHAKAR, 2017). Uma boa gestão do processamento de 

pedidos é fundamental, dada a exigência por parte dos consumidores e a pressão e 

competitividade imposta pelo mercado, o tempo de ciclo dos pedidos e prazos de 

entregas se tornam assim indicadores de desempenho essenciais nos olhos dos 

clientes, que desejam a disponibilidade imediata dos produtos adquiridos logo após a 

finalização de seu pedido, assim como no comércio tradicional (GHEZZI et al., 2012). 

Neste sentido, o bom processamento do pedido que envolve todos os aspectos 

de gerenciamento das solicitações dos clientes, incluindo o recebimento do pedido, a 

entrega, o faturamento e a cobrança, está relacionado diretamente ao bom 

desempenho da logística (BOWERSOX et al. 2007). De acordo com Uehara (2006), o 

recebimento de novos pedidos consiste em quatro etapas: 1) preparação e 

transmissão do pedido, 2) processamento do pedido, 3) seleção e transporte do 

pedido, 4) entrega ao consumidor. Logo, ter um bom tempo de desempenho nestas 

etapas aumenta as vendas, reduz os custos e melhora os níveis de serviço.  

O transporte da mercadoria, que se refere à movimentação do estoque de um 

ponto ao outro (CHOPRA; MEINDL, 2010), tem a importância de agregar ao produto 

valor de utilidade, tempo e lugar (NOVAES, 2007). E a escolha deste transporte está 

diretamente ligado a estratégia competitiva e do tipo de produto e de serviço desejado 

pelo cliente (CHOPRA; MEINDL, 2010).  

No Brasil, de acordo com o relatório desenvolvido pela Nuvemshop (2019), 

dentre os possíveis meios de frete, os correios ainda representam 50,8% dos envios, 

porém envios alternativos e personalizados, realizados através de transportadoras 

como: Loggi, Mandaê, Jadlog e Melhor Envio, vêm ganhando espaço no mercado. 

Estas novas empresas chegaram com o objetivo de agilizar as entregas, diminuindo 

custos e simplificando a gestão de logística, tendo em vista a instabilidade dos 

correios, devido à grande quantidade de greves e as limitações como peso e tamanho 

das encomendas (LUIS, 2018).  

Analisando os meios de pagamento e de frete do ano de 2019, empresas 

como: PagSeguro, Mercado Pago e a Wirecard se destacam, representando 47,10%, 

20,86% e 10,69% do faturamento respectivamente. O cartão de crédito foi 

considerado o meio de pagamento mais utilizado, sendo que mais da metade dos 

vencimentos online foram liquidados à vista (NUVEMSHOP, 2019).  
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É possível evidenciar também que, sites de busca e redes sociais são os 

principais caminhos que levam o consumidor às lojas online (E-BIT NIELSEN, 2020). 

Em 2019, do total de vendas online, 22% desse faturamento ocorreu por conta das 

redes sociais, e 78% por meio de outros canais. Analisando somente as vendas pelas 

redes sociais 75% são pelo Instagram, 21% pelo Facebook e 4% outros canais 

(NUVEMSHOP, 2019). Este se torna então um aspecto extremamente relevante ao 

analisar a jornada do consumidor, que a cada dia se transforma em algo mais 

complexo devido à grande quantidade de pesquisa que o consumidor realiza antes de 

efetuar sua compra (CHAPCHAP, 2019).  

Uma estratégia que surgiu no Brasil em 2012, mas ganhou força na pandemia 

é o marketplace, sistema que funciona como um shopping center virtual no qual os 

lojistas anunciam em uma plataforma online unificada (geralmente separada em 

segmentos) seus produtos ou serviços, na qual os clientes têm uma opção maior de 

escolha e comparação. Uma forma onde tanto a empresa dona do marketplace 

quanto os lojistas têm vantagens, uma vez que os lojistas ganham maior visibilidade 

com pouco custo e a empresa recebe uma porcentagem das vendas dessas lojas 

(ZACHO 2017). Como exemplo tem-se Polo de Moda Íntima e o Grupo Drafiti, que 

utilizam um sistema de marketplace apoiado pelo Sindivest, o qual une micro 

empresas que não possuem e-commerces próprios ou recursos para criar um. 

Segundo Marcelo Porto, presidente do Sindivest, “O que estamos fazendo aqui é 

aproximar as partes, além de levar conhecimento aos empresários do setor de 

confecção, que carecem de boas notícias neste momento” (FIRJAN, 2020).  

Outra estratégia que começou a ganhar espaço no mundo digital são os boxes 

de assinatura, também conhecidos como clubes de assinatura, estes são serviços em 

que o associado recebe, todos os meses, kits com uma seleção de produtos em casa. 

Esse modelo de negócio tem conquistado consumidores e ganhado cada vez mais 

espaço no varejo digital (LOUBACK, 2020). No universo online é possível encontrar 

clubes de assinatura de diversos segmentos como: livros, bebidas, cosméticos, 

comidas, artigos de papelaria, entre outros, na qual o assinante paga um valor mensal 

e recebe os produtos no conforto de sua casa (NASCIMENTO, 2020). 

Esta modalidade de venda vem ganhando cada vez mais espaço no mercado 

online brasileiro, sendo uma opção atraente para consumidores que buscam por 

praticidade, devido à falta de tempo e gostam de ser surpreendidos. Além disso, com 

o recebimento mensal dos produtos é possível estabelecer um relacionamento mais 
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forte e duradouro entre a marca e o consumidor, o que a longo prazo pode levar a 

fidelização do cliente (NASCIMENTO, 2020). 

Diante disso, o comércio varejista se sofisticou de tal forma que não basta 

apenas ofertar um bom produto de moda, é preciso sempre diferenciar-se dos 

concorrentes, criando conteúdos ideais para canais próprios como: sites, blogs, 

mídias sociais e portais de comunicação voltados para o mercado (VARGAS; 

CASTILHO, 2006). Sendo o comércio eletrônico um meio de fácil acesso, com 

inúmeras opções de plataformas digitais, assim como seu visual bastante propício 

para venda, a apresentação da marca e de seus produtos se torna a chave principal 

para cativar potenciais consumidores que se identificam com a marca, facilitando a 

decisão de compra e consequentemente aumentando a receita da empresa 

(DIAMOND, 2003). 

A utilização da plataforma do Google Ads para investimento em mídia paga 

também se destaca por ser uma plataforma de anúncios self-service, com a 

possibilidade de empresas de qualquer tamanho anunciarem e extraírem resultados. 

A plataforma de anúncios do Google permite ao anunciante a criação e o 

desenvolvimento de seus anúncios, determinando onde estes serão exibidos, seja na 

sua própria rede de pesquisa, como em diversos sites da rede de display ou até em 

outros produtos como Youtube e Gmail (RESULTADOS DIGITAIS, 15 set. 2020). 

Outra modalidade disponível no Google Ads é a compra de termos e palavras-

chave - palavras ou frases utilizadas para corresponder anúncios aos termos que as 

pessoas pesquisam, para uma melhor performance no momento de busca de seu 

cliente potencial (ROCK CONTENT, 8 fev. 2019). A implementação de tags através 

do Google Tag Manager é outra ferramenta disponível do Google, na qual é possível 

inserir um código em um site, com o objetivo de entender qual é o comportamento do 

consumidor no mundo digital para a realização de experimentos e estratégias 

utilizando novas ferramentas para alavancar nossos resultados com marketing digital 

(PALMA, 2020).  

Mais uma nova estratégia formada por um conjunto de técnicas de otimização 

para sites, blogs e páginas na web é o SEO - Search Engine Optimization (otimização 

para mecanismos de busca). Essa técnica visa alcançar bons rankings orgânicos do 

Google, gerando tráfego e autoridade para um site ou blog, gerando assim uma maior 

autoridade no mercado, recebendo mais visitantes e aumentando as chances de 

conversões (MOUSINHO, 2020).  
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Já o papel que as redes sociais têm, dentro das estratégias de comunicação do 

comércio eletrônico, é essencial para aproximar a marca do cliente, além de serem 

um dos principais canais de venda da internet. É através de redes sociais como: 

Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e WhatsApp que são criados conteúdos 

relevantes para atrair consumidores e engajá-los com os princípios e valores da 

empresa, a fim de futuramente convertê-los em vendas (TRINDADE, 2020).  

De acordo com Trindade (2020), as redes sociais fazem parte da nossa história 

de interação e conexão uns com os outros, sendo uma estrutura formada por pessoas 

que possuem o mesmo interesse ou valor e se conectam de alguma forma. As redes 

sociais passaram a fazer parte das principais estratégias de comunicação e marketing 

das empresas, para impactar novos clientes e atraí-los para suas lojas virtuais ou 

páginas de marketplaces. Desta maneira, o consumidor deixa de ser um mero 

expectador das ações de marketing e, passa a ser, cada vez mais, um participante 

proativo e interativo com o crescimento e desenvolvimento das plataformas de redes 

sociais (SHAWHENEY et al., 2005).   

Lançado em 2010 pelo norte-americano Kevin Systrom em conjunto com o 

brasileiro Mike Krieger, o Instagram surgiu com a proposta de ser uma rede social de 

compartilhamento de fotos e vídeos entre os usuários de maneira simples, bonita e 

intuitiva (AGUIAR, 2018). Em 2016, com a criação da modalidade de perfis 

comerciais, o Instagram facilitou a comunicação direta entre empresas e 

consumidores, permitindo também o acompanhamento de métricas diferenciadas na 

plataforma (AGUIAR, 2018).  

As estatísticas projetadas para 2020 apontam que cerca de 1 bilhão de 

usuários utilizarão a rede social todos os meses, e pelo menos 200 milhões visitarão 

pelo menos um perfil comercial diariamente (KEMP, 2019). Outros dados levantados 

são referentes a modalidade stories, onde os usuários podem compartilhar fotos ou 

vídeos de 15 segundos que ficam disponíveis por apenas 24 horas, estima-se que em 

2020, 500 milhões de usuários utilizarão essa modalidade todos os dias 

(NEWBERRY, 2019).  

O Instagram Empresas também conta com a possibilidade de criar anúncios 

patrocinados, é por meio desta plataforma que empresas elaboram postagens e 

conteúdos relevantes, com o intuito de alcançar o maior número de pessoas e 

consequentemente vender seu produto (AGUIAR, 2018). A ferramenta também 

permite acompanhar o desempenho de seus anúncios e publicações através de 
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diferentes instrumentos de métricas como: impressões, total de visualizações da 

publicação, alcance, número de contas únicas que visualizaram a publicação da 

página, principais publicações, maiores resultados de visualização, número de cliques 

e o monitoramento do perfil e comportamento dos usuários que acompanham a conta 

comercial (AGUIAR, 2018).  

Além disso, também no ano de 2016, o Instagram concebeu um novo algoritmo 

que abrange princípios básicos de temporalidade - exibindo conteúdos recentes, 

engajamento - salientando posts com maiores curtidas e comentários, e o 

relacionamento - expondo contas com mais interatividade, tendo como principal 

objetivo recompensar as publicações com maior relevância (NUVEMSHOP, 2020).  

O Brasil já atingiu a margem de 70 milhões de usuários na plataforma, se 

tornando assim um excelente canal de vendas (NEWBERRY, 2019), tendo em vista 

que mais de 70% das marcas estão ativas no Instagram e que 8 em cada 10 usuários 

seguem contas corporativas, a plataforma se transforma em um grande aliado para o 

planejamento estratégico de marketing digital, principalmente para as pequenas e 

microempresas, que estão começando a sua inserção no mercado (NUVEMSHOP, 

2020).  

Outro canal extremamente popular que também é bastante utilizado como 

canal de vendas é o WhatsApp, lançado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, o 

aplicativo de trocas de mensagens tinha o objetivo simples de oferecer uma 

alternativa à troca de mensagens via celular, o SMS. Em 2014, com a transação de 

22 bilhões de dólares para a equipe do Facebook, o WhatsApp consolidou ainda mais 

sua popularidade (OBERLO, 31 mar. 2020). 

De acordo com a plataforma, o aplicativo possui mais de 2 bilhões de usuários 

espalhados pelo mundo, nas quais mais de 120 milhões são brasileiros. O aplicativo 

de mensagem também está instalado em 99% dos celulares brasileiros (PANORAMA 

MOBILE TIME OPINION BOX, 2020), podendo assim ser considerado uma das 

melhores ferramentas para aumentar as vendas e automatizar o atendimento ao 

cliente (PEREIRA, 2019).  

A versão do aplicativo voltada para empresas de pequeno e médio porte, 

WhatsApp Business, chegou com diversos recursos, tornando possível a criação de 

um perfil que inclua várias informações sobre sua empresa, transformando a 

comunicação com os clientes mais fácil e transparentes (OBERLO, 31 mar. 2020). Em 

seu perfil comercial é possível incluir dados como: o nome da empresa, endereço 
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físico, tipo de negócio, descrição da marca, website, horário de atendimento e muito 

mais, essas informações facilitam o contato com o cliente, além de trazerem uma 

maior credibilidade para a marca (OBERLO, 31 mar. 2020).  

Outros recursos exclusivos desta plataforma de negócios é a possibilidade da 

criação de uma lista de transmissão, desta maneira a comunicação com sua base de 

clientes ocorre de maneira mais rápida e eficiente. Mais um artifício é a opção de 

catálogo, na qual é possível disponibilizar imagens de produtos ofertados, 

apresentando suas características e valores (ORBELO, 31 mar. 2020).  

A possibilidade de criar mensagens automáticas de saudação e ausência, 

respostas rápidas e viabilidade de categorizar sua carteira de clientes com etiquetas, 

rotulando as conversas no aplicativo como novos clientes, pagamentos pendentes, 

novos pedidos e muito mais, tornam o processo de vendas através da plataforma 

mais prático e dinâmico por parte dos consumidores (PEREIRA, 2019). 

As redes sociais se tornam assim excelentes meios para utilizar estratégias de 

marketing de conteúdo - abordagem que envolve criar, selecionar, distribuir e ampliar 

conteúdo que seja relevante e útil para um público definido, com o objetivo de gerar 

engajamento, que as empresas conseguem posicionar a marca na mente dos 

consumidores, gerando valor agregado e trazendo propósito comum ao seu público-

alvo (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). Como principais vantagens de 

usufruir dos canais das redes sociais temos: o aumento da proximidade entre a 

empresa e o cliente, elevando o grau de confiança entre o consumidor e o e-

commerce, e a facilidade do levantamento de análise e do controle de dados, a 

respeito dos diferentes produtos e serviços ofertados (PINHO, 2000).  

O baixo custo de criação e manutenção, considerando seu custo-benefício, 

tendo em vista a dimensão que o conteúdo atinge, assim como a facilidade de 

direcionamento de conteúdo para um público específico através de multicanais 

digitais (OFCOM, 2008), são outras vantagens encontradas em relação ao uso das 

redes sociais no e-commerce.  

Analisando os pontos negativos, de acordo com Trindade (2020), pode-se 

destacar: a necessidade de tempo e dedicação na criação de conteúdos relevantes a 

serem compartilhados, requerendo a estruturação de um planejamento prévio, a 

repercussão negativa nos comentários, visto os diferentes níveis de interpretação em 

relação às publicações feitas e, o alto volume de empresas concorrentes utilizando os 

mesmos recursos e plataformas, exigindo um maior esforço para se destacar em meio 
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a concorrência. Dessa forma, é possível perceber que, por conta de algumas 

desvantagens do comércio eletrônico, como não poder provar a peça de roupa, que 

surgem outros modelos de negócios, se adaptando as necessidades do consumidor 

(NOBRIGA, 2010). 

Segue abaixo quadro 3, abordando os pontos forte e fracos da utilização das 

redes sociais no e-commerce.  

 

Quadro 3 - Vantagens e desvantagens das redes sociais no e-commerce 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

• Aumento da proximidade entre empresa e 
cliente 
 

• Facilidade de análise e controle de dados 
 

• Baixo custo de criação e manutenção 
 

• Praticidade no direcionamento de conteúdo 
 

• Disponibilidade de multicanais 
 

 

• Necessidade de tempo e dedicação 
na criação de conteúdo 

 

• Repercussão negativa nos 
comentários 

 

• Alto volume de empresas 
concorrentes no mesmo setor 

 
 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

2.1.3 Modelo de varejo de moda híbrido 

O comércio híbrido ou omnichannel consiste na união do varejo tradicional, no 

formato de lojas físicas, com as vendas online, realizadas através do e-commerce, no 

qual o cliente utiliza o ambiente físico para conhecer, experimentar, comparar e tirar 

suas dúvidas do produto, para posteriormente completar sua compra de forma online. 

É por meio de aplicativos, redes sociais, e-tags, QR Codes, displays de touch ou 

tokens espalhados pelas lojas, que os clientes finalizam seu pedido, criando um 

cenário chamado no friction - sem a intervenção de um lojista, a necessidade de um 

caixa ou de levar a compra consigo, pois, a mesma é enviada diretamente para o 

endereço cadastrado no momento da compra, gerando assim uma experiência 

diferenciada e criando uma concepção de compra única e facilitada desses clientes 

(BLING, 2018). 

É por meio das lojas híbridas que as empresas criam vantagens competitivas 

por utilizarem apenas um canal de vendas. Com o fechamento da venda pelo meio 

online, as lojas físicas não possuem a necessidade de alocar um estoque o que 

ocasiona em uma melhor utilização do espaço do ponto de venda para criar um 
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ambiente sensorial e inovador, dando mais opções de exclusividade e participação do 

cliente no ato da compra, tais como, uma customização de materiais, cores, 

aplicações, recursos, entre outros do produto, assim aumentando o nível de 

envolvimento do cliente (DEXI, 2019). De acordo com Holbrook e Hirschman (1982), 

apesar da experiência do consumidor ser influenciada pelos benefícios tangíveis do 

produto, baseada nos recursos que ele possui, o consumidor também é afetado por 

características simbólicas e intangíveis, ativadas por meio de elementos sensoriais e 

emocionais.  

Outra vantagem da melhor utilização do espaço, é a facilidade de 

compartilhamento com marcas que possuem uma relação ou são complementares ao 

produto ofertado no local, gerando uma troca mútua de clientes, e consequentemente 

unificando as ações de comunicação o que acaba por reduzir os custos da mesma 

(BLING, 2018). Com a abrangência de diferentes tipos de público, a utilização da 

experimentação dos produtos presencialmente alinhada com a oferta no online 

permite uma abrangência maior de escolhas do consumidor, ressaltando a utilização 

não apenas de um canal isolado, mas a correlação entre os dois canais onde um 

canal supre a fraqueza do outro (TERRA 2018).  

Desta maneira, o varejo de moda possui alguns exemplos de estratégias 

utilizando os conceitos de loja híbrida tais como; os collabs ou lojas colaborativas já 

citada anteriormente, no formato onde duas empresas utilizam o mesmo espaço 

aumentando a possibilidade de comercialização em diferentes pontos de vendas. As 

pop-ups stores, lojas temporárias comumente utilizadas na Europa, nas quais são 

posicionadas em locais estratégicos de alto tráfego de pessoas como calçadões de 

centro, terminais de ônibus, shoppings centers e metrôs, entregando uma 

conveniência de variedade de produtos maior ao cliente, pois não necessitam estar 

ligadas a capacidade de estoque do local, e por serem de curta duração podem 

abranger mais de um tipo de produto, criando uma vantagem pelo baixo custo de 

implantação e manutenção (DEXI, 2019).  

Outros exemplos são os outlet stores, localizadas geralmente nas saídas das 

grandes cidades ou em shoppings centers, sendo lojas gerenciadas por grandes 

marcas ou grifes luxuosas que vendem diretamente para o consumidor sem o 

intermédio de varejistas, o que acaba reduzindo os custos de manutenção e 

publicidade, além de maior obtenção de lucros e controle de preços para o 

consumidor final (TERRA, 2018).  
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Já as flagships stores ou concept stores, são as que melhor utilizam o conceito 

de lojas híbridas, pois são ambientes mais planejados e que se utilizam de estratégias 

sensoriais e criativas ao máximo, para buscar uma experiência imersiva e inovadora 

para o cliente, geralmente sendo a principal loja da marca, responsável pelo padrão 

de merchandising das filiais, e a que cria campanhas e eventos da marca (FARFAN, 

2020).  

Um exemplo de estratégia hibrida é feito pela Amazon, a maior rede de e-

commerce mundial, além de possuir lojas físicas focadas apenas em livros, possui a 

loja Amazon 4-star que consiste em vender apenas os itens mais bem avaliados da 

loja online nesse espaço físico (FARINACCIO 2018). No Brasil, um exemplo mais 

tradicional de mercado hibrido é feito pela Magazine Luiza, que após fechar várias de 

suas lojas devido à crise advinda da pandemia,  criou estratégias para consolidar seu 

mercado online, como o modo parceiro Magalu, que permite que lojistas vendam os 

seus produtos na plataforma de marketplace da Magazine Luiza, e recebam por 

comissão (RODRIGUES, R., 2020). 

Uma outra estratégia utilizada por comércios híbridos, é a fashion delivery, 

mais popularmente conhecido como delivery de roupas ou até mala delivery. Essa 

estratégia consiste na preparação e entrega de uma mala composta por diversos 

produtos ofertados pela marca diretamente para o cliente final, tendo como objetivo 

principal agregar valor aos produtos, os disponibilizando aos clientes de maneira fácil 

e prática. Como vantagem é nítido que existe para a loja uma diminuição de custos 

operacionais, por não precisar abrir um espaço físico para que suas clientes 

experimentem as roupas, e para os consumidores o ponto positivo é receber as 

roupas no conforto de sua casa, sem necessidade de gasto de tempo e dinheiro com 

deslocamento, e ainda poder combinar peças da loja com roupas que possui em seu 

armário (PORTAL FASHION DELIVERY, 2018) 

Pesquisas realizadas em conjunto ao varejo de moda afirmam que, a 

probabilidade de o consumidor comprar uma roupa após provar é de 87% (PORTAL 

FASHION DELIVERY, 2018). Já no segmento de e-commerce a taxa de conversão 

média do primeiro semestre do ano de 2018, segundo relatório e-commerce radar, 

elaborado pela Neoatlas (2018), foi de 1,4%, deixando evidente o benefício de ter a 

possibilidade de provar a roupa. Além desses dados, segundo o site da Simbio -

empresa que vende software para delivery de malas, a loja física possui uma taxa de 
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conversão entre 20% e 40%, já com a praticidade da fashion delivery as taxas de 

conversão podem chegar a 60% (SIMBIO, 2020).  

Como um diferencial a empresa de mala delivery pode em conjunto com um 

consultor de estilo preparar as malas com as roupas de acordo com o gosto de cada 

cliente, sendo assim o consultor deverá estudar sobre a cliente e seu perfil para poder 

escolher as roupas que mais vão combinar com ela (AUTONOMOBRASIL, 2020).  

Um exemplo de marca que já utiliza a estratégia de loja híbrida há mais tempo, 

é a Glossier, empresa focada em moda e cuidado corporal que só faz suas vendas 

por meio do e-commerce, mas que possui três lojas físicas localizadas em Los 

Angeles, Nova York e Londres as quais utilizam o conceito de showroom, onde os 

clientes testam os produtos em um ambiente acolhedor com atendimentos especiais, 

com vários espelhos com frases de incentivo, com o objetivo de gerar interação com 

os  clientes (DANZIGER, 2018).  

Neste contexto, centros de vendas e shoppings centers deverão de se tornar 

lugares mais sociais, onde as lojas tragam uma experiência nova, gerando um valor 

para esse novo consumidor que está receoso a voltar a frequentar lugares públicos 

com alta densidade de pessoas. Se tornando uma visão mais voltada ao conceito 

original, como verdadeiros centros urbanos (CBC, 2020).   

Desta maneira, novas estratégias que trazem algo que já foi feito nas décadas 

passadas, é algo que possa conduzir as pessoas de volta a esses centros de vendas, 

de acordo com Michael Galinsky, fotógrafo e cineasta. “Especialmente em tempos de 

angústia, e nossa cultura está em profunda angústia, algumas pessoas querem correr 

para o futuro, mas outras correm para a nostalgia, para ignorar quais são as 

realidades.” (CURBED, 2019). 

À vista disso, é possível compreender quais são as vantagens e desvantagens 

da implementação do modelo de varejo híbrido, conforme o quadro 4 abaixo:  
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Quadro 4 - Vantagens e desvantagens do varejo híbrido 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

• Melhor utilização do espaço físico 
 

• Maior customização 
 

• Maior leque de estratégias 
 

• Variabilidade de custos 
 

• Comparação de preços 
 

• Colaboração com outros varejistas 
 

• Maior taxa de conversão 
 

• Serviço personalizado 
 

 

• Cadeia de distribuição complexa 
 

• Alto investimento 
 

• Complexidade de alinhamento de 
canais 

 

• Forte apelo tátil, sensorial e estético 
dos produtos 

 
 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DURANTE A PANDEMIA 

De acordo com Kotler e Keller (2013), o comportamento do consumidor é o 

estudo referente a como indivíduos, grupos e organizações escolhem, compram, 

usam e descartam, bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazerem suas 

necessidades e desejos. Deste modo, o marketing se baseia em entender e satisfazer 

as vontades dos consumidores, e para isso é necessário verificar constantemente 

qual é o comportamento de compra do seu público-alvo (KOTLER; KELLER, 2013). A 

conduta do consumidor é deliberada através de diversas situações mentais e 

emocionais durante o processo da seleção, compra e uso de produtos e serviços para 

atender seus desejos e necessidades (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Adentrando no perfil dos consumidores de moda brasileiros, de acordo com o 

Sebrae (2016), pode-se definir a evolução no comportamento de consumo da 

seguinte maneira: Consumidor 1.0, presenciou o surgimento da internet, buscou 

diferentes empresas em listas online e realizou um contato direto para finalizar sua 

compra. Consumidor 2.0, esteve presente na evolução do mundo digital, teve um 

maior acesso às informações disponibilizadas na rede, e esteve sempre em busca por 

melhores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento. Consumidor 3.0, 

assumiu total dependência no processo de compra, se tornando o consumidor que 

domina o varejo e exerce grande influência sobre as marcas, também está bastante 

presente nas redes sociais.  
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 Tendo em consideração a evolução no comportamento de consumo, é válido 

pontuar que a conduta do consumidor é elaborada através de atividades mentais e 

emocionais que ocorrem durante o processo de seleção de compra e uso de 

produtos, para compreender a satisfação de suas necessidades e desejos (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007). Desta maneira, Medeiros e Cruz (2006), esclarecem que o 

processo de compra sofre influências tanto sociais, quanto situacionais, já Kotler e 

Armstrong (2007), assim como Solomon (2002) evidenciam que essas influências 

abrangem igualmente fatores pessoais, psicológicos e culturais.  

 A personalidade também é um aspecto determinante, influenciando 

diretamente nas decisões de consumo, composta por aspectos como: valores, 

atitudes, intenções, motivos, crenças e preconceitos. A personalidade se transforma 

em um fator notável no comportamento do consumidor, se tornando necessário a 

criação e o estabelecimento de uma relação entre o tipo de personalidade e a escolha 

de um produto ou marca (SOLOMON, 2002). À vista disso, o entendimento do perfil 

do seu público-alvo potencial como: suas preferências, interesses e desinteresses, 

assim como o compreendimento de seus valores, é de suma importância para um 

bom desempenho no comércio eletrônico de moda.  

 Em consequência disso, de acordo com o estudo realizado pelo Sebrae (2019), 

novas tendências como segmentos de produtos voltados para o consumo consciente 

e sustentabilidade, focando em produções locais, utilização de materiais e 

componentes veganos, assim como, marcas que visam explorar a experiência de 

compra, enriquecendo a jornada do consumidor como um todo, serão as maiores 

apostas do direcionamento de consumo. O aumento da moda GG, também conhecida 

como moda plus size e a moda evangélica, são nichos de um mercado crescente 

(SEBRAE, 2019).  

 Porém, fatores consequentes dos diversos impactos da pandemia Covid-19, 

como o desequilíbrio da economia no país e a alta do dólar, vêm afetando 

diretamente o consumo através do comércio eletrônico. A busca por alternativas para 

lidar com a crise duplicaram o interesse por plataformas de e-commerce. Diante 

disso, milhares de empreendedores foram em busca de opções como lojas online, 

adentrando ao mundo digital como alternativa para lidar com a situação instaurada 

(NUVEMSHOP, 2020).  

 Nesse universo digital, o ambiente se torna cada vez mais competitivo, as 

empresas são pressionadas a fazer cada vez mais com menos, as remanescentes 
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serão aquelas que buscam entender melhor seus clientes - quais são suas crenças e 

valores e como eles julgam e encontram esses valores no mercado (SHETH et. al, 

2001).  

 Segundo Morgado (2003), o relacionamento que o consumidor tem com o 

mundo digital pode determinar seu comportamento, ou seja, as atitudes que podem 

ser categorizadas como inibidoras ou facilitadoras da compra online, definirão se o 

consumidor irá ou não efetuar a compra. Como por exemplo, a forma como o 

indivíduo reage com a percepção de risco percebido, a necessidade de contato físico, 

ver e pegar os produtos, sua relação com segurança e privacidade e propagandas na 

internet, irão se tornar fatores a serem considerados no momento de decisão de 

compra (MORGADO, 2003).  

Os consumidores online brasileiros têm um perfil mais focado nos detalhes e 

especificações. Esses consumidores passam bastante tempo pesquisando antes de 

comprar um bem de consumo durável, e, além de serem influenciados pelos vieses 

cognitivos, esses consumidores buscam por preços mais baixos, envios gratuitos, 

promoções e entregas rápidas. Optando também pelo cartão de crédito como meio de 

pagamento, já para os envios dos produtos adquiridos, 60% dos consumidores 

preferem o frete mais barato, mesmo com o prazo de entrega maior. Apesar disso, 

47% ainda estão dispostos a pagar um frete mais caro para uma entrega mais rápida 

(NUVEMSHOP, 2019). 

 Debbie Guerra, vice-presidente executiva da ACI Worldwide sugere que devido 

ao crescimento do comércio online, que também foi influenciado pela pandemia, 

existe uma possível mudança de comportamento entre consumidores jovens e idosos 

de todo o mundo, que agora optam pela conveniência das compras online. 

Compreendendo assim que, muitos consumidores que antes só compravam pela loja 

física, passaram a se adaptar às compras pela internet.  Segundo a executiva, os 

consumidores querem cada vez mais praticidade e facilidade, por outro lado, por 

conta dessa grande adesão da compra online, o número de fraudes aumentou 

significativamente (E-COMMERCE BRASIL, 21 jul. 2020). 

De acordo com Rennie e Protheroe (2020), um estudo feito pelo Google em 

parceria com a The Behavioural Architects - agência especializada em ciência 

comportamental, aborda a existência de um gatilho acionado para que uma decisão 

de compra seja tomada. Porém, apesar de parecer simples, esse processo de tomada 

de decisão na mente não é linear. Para esse processo de decisão, os consumidores 
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vão em busca de informações, e ao analisar essas informações existem duas 

possibilidades: a exploração, maneira de pensar que acrescenta, como adicionando 

novas marcas, novos produtos ao nosso portfólio mental, e a avaliação, modo 

redutivo onde o consumidor reduz as opções ao observá-las. Essa forma de 

classificação pode ser utilizada para qualquer situação do mundo online.  

Esse mesmo estudo aborda seis vieses cognitivos que impactam os 

consumidores online: (1) análises heurísticas - para facilitar o consumidor na tomada 

de decisão, a heurística faz com que atalhos sejam traçados no nosso cérebro, para 

que o processo de tomada de decisão seja mais rápido. A heurística reduz o esforço 

do consumidor para que ele analise menos opções e informações para chegar a uma 

conclusão; (2) Viés de autoridade - os consumidores tendem a seguir pessoas que 

possuem credibilidade, principalmente em assuntos que eles não dominam, e esse 

fato também faz com que esse consumidor tenha um menor esforço mental ao fazer 

uma escolha; (3) Confirmação social - na internet com as avaliações, recomendações 

e comentários, é mais fácil para o consumidor se apoiar na prova social de que 

determinado item é bom. Muitas vezes essa confirmação é realizada de modo 

consciente onde o indivíduo procura por essas informações antes de realizar a 

compra online; (4) Poder do agora - a população prefere os produtos que entregam 

em 24 horas. Os consumidores preferem o presente e quanto maior a espera para 

receber um produto, menos intenção de compra essa pessoa terá; (5) Viés de 

escassez - recursos e objetos limitados são mais desejados pelas pessoas, quanto o 

tempo é limitado, ou tem poucos produtos em estoque; (6) Poder do gratuito - quando 

um produto, ou presente é gratuito somado a uma compra faz com que essa opção se 

torne muito mais atrativa aos olhos do consumidor (RENNIE; PROTHEROE, 2020). 

Adentrando no comportamento de compra das mulheres, de acordo com Mello 

(2020), em seu relatório referente a moda pós confinamento, foi possível 

compreender que, devido a maior preocupação com a saúde e bem estar da família, 

as mulheres passaram a valorizar mais a compra de comércios locais. Durante esse 

momento, a casa também foi ressignificada, na qual antes da pandemia era definida 

como um ambiente de descanso e refúgio, agora se tornou a academia, a escola e o 

escritório, fazendo com que a demanda para organizar a casa e objetos de decoração 

aumentasse (BERNARDES; PIRES, 2020).  

Outras descobertas deste relatório apontam que, a consciência no momento da 

compra aumentou, reduzindo as compras por impulso, na qual 92% das mulheres 
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pensam em diminuir os gastos com roupas e acessórios.  Apesar dessas afirmações, 

40% das mulheres adquiriram um hábito de compra digital e 45% pretendem utilizar 

mais o omnichannel, deixando aberta a possibilidade de adquirir os produtos por 

novos canais. Destacando que as empresas devem se atentar a oferecer ideias 

relevantes para as consumidoras e que agreguem conteúdo nesse momento 

complicado (MELLO, 2020). 

É válido ressaltar também que, a inclusão de um brinde ou bônus à compra, 

aumenta o valor agregado por parte das clientes, trazendo a sensação de 

exclusividade e importância para as consumidoras. Trabalhar com conteúdos e 

assuntos relacionados a rotina, sem intenção de venda também é outro ponto 

importante, as marcas devem demonstrar interesse em ajudar os consumidores nesse 

momento, inclusive com pautas não relacionadas a moda, como compartilhando 

atividade de auto cuidado (RENNIE; PROTHEROE, 2020). 

 Já pensando nas roupas que irão ganhar destaque para essas consumidoras 

são as peças definidas como coringa, que trazem praticidade e combinam com muitas 

outras peças. Além disso, devido a redução do consumo, acessórios terão uma maior 

demanda de venda (MELLO, 2020).  

 À vista disso, é possível entender que, devido à pandemia, o comportamento 

do consumidor mudou, tornando a população cada vez mais apta a comprar online. 

Outro ponto a ser destacado é a facilidade da inserção de novas pequenas e 

microempresas no mercado, por conta da facilidade de obtenção de crédito por conta 

da redução da taxa SELIC. 

Além disso, as variadas plataformas disponíveis como canais de comunicação 

e vendas, e os possíveis diferentes espaços físicos, se tornam uma extensão para 

novas marcas entrantes no mercado, possibilitando uma melhor experiência de 

compra para o consumidor. Por outro lado, as ameaças do setor de moda como o 

aumento da concorrência e da taxa de mortalidade das empresas, bem como a 

complexidade de alinhamento de canais de comunicação e a insegurança do novo 

consumidor, devido a pandemia, são fatores a serem considerados antemão a 

abertura de um novo negócio. Desta maneira, segue abaixo o quadro 5, sintetizando 

as oportunidades e ameaças do ambiente externo do setor de varejo de moda e 

vestuário.  
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Quadro 5 - Oportunidades e ameaças do varejo de vestuário 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 

• Mudanças de hábitos de consumo devido a 

pandemia Covid-19 

 

• Crescimento de e-commerce 
 

• Facilidade de inserção no mercado online 
 

• Oportunidade de obtenção de créditos, por 
conta da redução da taxa SELIC 

 

• Múltiplas plataformas de comunicação e 
vendas 

 

• Espaço físico se tornando extensão da 
marca 

 

 

• Aumento da concorrência 
 

• Receio por parte dos consumidores 
quanto à segurança de dados nas 
compras online  

 

• Complexidade de alinhamento de 
canais de comunicação e vendas 

 

• Crescimento da taxa de mortalidade 
das empresas 

 

• Insegurança de compra do novo 
consumidor 

 

• Redução do consumo de moda 
 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

 Perante esse cenário, mesmo com muitas companhias sendo prejudicadas, 

muitas oportunidades surgem. Segundo Pecharki (2020), muitas empresas nesse 

momento de pandemia aproveitaram para montar novos negócios que se adaptassem 

a essa nova rotina, e essa capacidade de adaptação é essencial para os 

empreendedores, não somente em momentos como da crise do Covid-19, mas 

também em crises que o próprio negócio pode enfrentar.  

 Como exemplo de empreendedores que viram uma oportunidade em meio a 

pandemia, está a empresa BNYOU, que oferece serviços corporativos de beleza e 

bem-estar em domicílio. Outra empresa que também surgiu nesse momento foi a 

GTM Soluções, que está fabricando câmara de desinfecção com luz UVC, para que 

condomínios possam higienizar as encomendas assim que elas chegam. Pensando 

nisso, apesar do fechamento de muitas empresas, vários outros negócios ao decorrer 

desse período foram surgindo (PECHARKI, 2020). 

2.3 PEQUENAS E MICRO EMPRESAS  

 É possível pontuar que, a maior parte das lojas virtuais pertence a pequenos 

empreendedores. O baixo custo na inserção do mercado em comparação com a 

abertura de uma loja física, resulta na poupança de diversas despesas mensais fixas, 

uma vez que o e-commerce não conta com valores como: aluguel, contas de água, 

luz e impostos, existindo somente um investimento inicial para a formulação de um 
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estoque para seus produtos, e custos com a criação e manutenção da plataforma 

online (GUIMARÃES, 2017).  

 De acordo com Guimarães (2017), outros benefícios encontrados em 

empreender no mercado virtual são a possibilidade de um crescimento acelerado por 

contar com a flexibilidade em relação a horários e locais de trabalho, o amplo alcance, 

devido às ferramentas disponibilizadas nas plataformas online, as quais oferecem a 

possibilidade de um conhecimento mais detalhado do mercado, possibilitando a 

avaliação detalhada de métricas e evitando desperdícios em campanhas genéricas. 

 Observou-se o aumento significativo da abertura de pequenas e 

microempresas no país, as quais representavam 27% do PIB brasileiro em 2018 

(SEBRAE, 2018), e em 2019 foram registradas mais de 20 milhões de 

empreendimentos, na qual 13,5 milhões são pequenos negócios (EMPRESÔMETRO, 

2019). Segundo a pesquisa GEM/Sebrae (2019), estima-se que haja 

aproximadamente 53,5 milhões de brasileiros (18-64 anos) à frente de alguma 

atividade empreendedora, seja envolvido na criação de um novo empreendimento, 

consolidando um novo negócio ou realizando esforços para manter um 

empreendimento já estabelecido.  

 Vale ressaltar também o aumento da taxa de empreendedorismo potencial que, 

em 2019 foi de 30,2%, ou seja, a cada 10 brasileiros, três gostariam de abrir o seu 

próprio negócio nos próximos três anos (GEM/Sebrae, 2019). Caso essa pretensão se 

concretizar, em média serão mais 8 milhões de novos empreendedores ingressando 

anualmente no mercado.  

 Referindo-se a faixa etária, a maior com intensidade empreendedora seria a 

faixa de 35 a 44 anos, e o menor percentual de empreendedorismo está entre os mais 

jovens (18 a 24 anos), representando 7,2% da população. Porém, este percentual 

está longe de ser inexpressivo, levando em conta que esse montante se refere a 1,8 

milhões de jovens que empreenderam cedo e mantiveram seu negócio por mais de 

3,5 anos (GEM/Sebrae, 2019). Este fenômeno impacta diretamente a manifestação 

de um espírito empreendedor e a necessidade de um maior aperfeiçoamento 

acadêmico e profissional, tendo em vista que, de acordo com o estudo Demografia 

das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, realizado pelo IBGE em 2017, a 

taxa de sobrevivência das empresas ativas no Brasil foi de 84,8% no mesmo ano.  

 Grande parte destes novos empreendedores iniciaram sua jornada com a 

abertura de um MEI (Microempreendedor individual) - modelo que permite que 
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pessoas trabalhem por conta própria, abrindo sua empresa com facilidade, com CNPJ 

(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e a possibilidade de emitir notas fiscais pelo 

serviço prestado sem custos ou burocracia. Para se enquadrar em MEI é preciso que 

o pequeno empresário tenha um faturamento máximo de R$ 81 mil por ano, sem 

existir a participação em outra empresa como sócio ou titular (QIPU, 2019). 

 Contudo, caso ocorra o crescimento do faturamento da empresa no decorrer 

dos anos, e o modelo MEI não se enquadre mais com o seu negócio, a migração para 

uma ME (Microempresa) possa ser necessário. Diferente de um MEI, uma ME pode 

faturar até R$ 360 mil por ano, não existindo a restrição de atividades. Ou seja, 

através de uma ME é possível ter um CNPJ e se tornar um empreendedor 

independentemente da área de atuação (QIPU, 2019). 

 O crescimento significativo do número de MEIs, levando em conta que, de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em sua pesquisa: 

Demografia das Empresas e Empreendedorismo de 2015, as empresas com maior 

número de funcionários são as mais suscetíveis à fechamentos. As principais causas 

relacionadas à mortalidade das empresas são: falta de planejamento prévio de 

estratégias de negócios, incapacitação intelectual devido à falta de ensino relacionada 

à gestão empresarial e falta de uma postura empreendedora por parte dos gestores 

de empreendimentos em estágio inicial (SEBRAE, 2016).  

 Com isso é possível perceber, segundo Guimarães (2017), que abrir uma loja 

virtual, sendo ela um e-commerce ou uma rede social, reduz os custos iniciais de se 

começar um negócio. Além disso, muitos desses empreendimentos são 

representados por pequenas e micro empresas que vem ganhando espaço no Brasil, 

como já citado anteriormente dos 20 milhões de empreendimento, 13,5 são pequenos 

negócios (EMPRESÔMETRO, 2019), e por conta disso surgiu a Giorni Belli, loja 

focada em vestuário feminino e que foi escolhida para ser o case deste TCC.  
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3 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA CASE - GIORNI BELLI 

Perante o cenário apresentado anteriormente, que favorece o 

empreendedorismo, e diante da facilidade de inserção no mercado de varejo online, 

surgiu a empresa Giorni Belli, nome inspirado na expressão italiana para Dia Belo, 

apostando num novo modelo de negócio. Idealizada pelas graduandas Kênia Wuo e 

Laura Araki, a empresa foi constituída com o propósito de ser uma marca atuante do 

segmento de moda e vestuário, focado em roupas femininas.   

Sua missão é provocar um efeito positivo, trazendo felicidade, satisfação, 

dando força ao empoderamento feminino com cada entrega, através de produtos e 

atendimento de qualidade. À vista disso, o slogan da marca é: Moda que faz sua 

beleza brilhar. 

A visão da empresa é se tornar referência de comércio online de roupas 

femininas, para o público universitário, na cidade Curitiba e região metropolitana até 

2025. Tendo em vista que, a empresa ainda está conquistando seu espaço no 

mercado de moda, não foram pré-estabelecidas estratégias concretas para alcançar a 

visão definida pelas gestoras. Já seus principais valores da marca são: ética, respeito, 

honestidade, crescimento através da aprendizagem e muita paixão pelo trabalho 

realizado.  

Entendendo que a marca Giorni Belli é um pequeno negócio, com recente 

inserção no mercado de moda e vestuário, foi realizado uma análise básica do mix de 

marketing da empresa, através dos quatro pilares básicos do marketing: produto, 

preço, praça e promoção (KOTLER; KELLER, 2013), assim como um estudo de sua 

segmentação e posicionamento. Compreendendo que, através do equilíbrio destes 

quatro pilares, a probabilidade de influenciar e conquistar o público é maior.  

À vista disso, esta análise tem como propósito principal a criação de subsídios 

para a estruturação de propostas de mudanças, ajustes e novas estratégias para a 

empresa Giorni Belli.  

3.1 SEGMENTAÇÃO E POSICIONAMENTO  

De acordo com Cravens e Piercy (2008), toda estratégia que tenha por suporte 

a orientação para o mercado, e por princípio, a criação e entrega de valor ao cliente, 



 
 

47 

deve se basear na segmentação de mercado e contemplar com o posicionamento de 

marketing. 

Nesse contexto, a segmentação pode ser definida como um processo de 

agregação ao planejamento estratégico, devendo ser iniciado a partir da definição de 

diferentes variáveis que melhor descrevem o consumidor ideal. A partir dessa 

descrição, a empresa passará a buscar clientes potenciais que conversem com a 

proposta de venda da empresa, adicionando demandas relevantes em seus canais de 

comunicação (SMITH, 1956). viabilizando melhores planejamentos de entrega de 

valor e, eventualmente, identificando janelas estratégicas para melhorar o 

desempenho da empresa (ABELL, 1978).  

Logo, analisando a segmentação definida pelas sócias da marca, é possível 

entender que o negócio tem como foco atingir mulheres de 18 a 30 anos, classe A, B 

e C, que residem na cidade de Curitiba e região metropolitana. Focando em um 

público que procura por peças de roupas de qualidade, por um preço acessível, sendo 

mulheres que possuem um perfil voltado para o mundo digital, universitárias que 

estão bastante presentes nas redes sociais e gostam de sair com amigos para cafés, 

bares e restaurantes.  

Seu posicionamento – representação da maneira como a empresa se propõe a 

entregar valor para seus clientes (LEVY, 1959), consiste em oferecer peças de roupas 

femininas de qualidade, de maneira prática, por um preço justo e com um 

atendimento personalizado de excelência. 

 Tendo em consideração a segmentação definida, a empresa realizou um 

planejamento inicial, identificando seu público-alvo, estruturando duas diferentes 

personas – personagem semifictício que, baseado em dados reais, representa o 

cliente ideal de uma marca (COOPER, 1999). A descrição das personas que a loja se 

estruturou para atender se encontra nas figuras 1 e 2 abaixo.  
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Figura 1 - Persona 1, Alice 

 

Fonte: Giorni Belli, 2020.  
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Figura 2 - Persona 2, Maria Clara 

 

Fonte: Giorni Belli, 2020. 
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3.2  PRODUTO 

Examinando os produtos ofertados pela loja, é possível destacar a presença de 

peças confeccionadas em diferentes estilos com opções de: calças, blusas, bodys, 

saias, shorts e vestidos, que são trabalhados em variados tipos de tecido como: 

suede, cirrê, algodão, viscose, jeans e malha crepe. Atualmente a marca possui 

somente sua coleção de lançamento, com peças tanto numeradas (P, M e G), quanto 

fabricadas apenas em tamanho único, modeladas de tal maneira que vestem desde 

um manequim 36 até um 42. 

A loja trabalha exclusivamente com a revenda dos produtos, não possuindo 

fabricação própria, porém aspira ter sua própria linha de roupas futuramente. O 

estoque é formado por peças de roupas que variam de acordo com os gostos 

pessoais das sócias, sendo somente escolhidas peças nas quais as fundadoras 

vestiriam.  

As roupas são adquiridas por meio de variados fornecedores e fabricantes 

nacionais, vindo principalmente do estado de São Paulo, como a Unik Jeans, a 

Sandra Tales Stores, fabricante de variados estilos de calças e a Loja Look do Dia, 

que trabalha com roupas feitas de viscose, e Goiânia, com fornecedores como a 

Manu Modas que fabrica peças no material suede e a Carpe Diem Boutique que 

fornece peças no material canelado.  

As embalagens com os pedidos são personalizadas com a logo da marca, as 

peças são primeiramente perfumadas com a essência escolhida pelas sócias, 

embaladas no papel de seda e enviadas em uma sacola kraft, junto do cartão de visita 

da marca, conforme ilustram as figuras 3 e 4 abaixo.  
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Figura 3 – Embalagem interior Giorni Belli 

 

Fonte: Giorni Belli, 2020.  

 

Figura 4 – Embalagem exterior Giorni Belli 

 

Fonte: Giorni Belli, 2020.  
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 Além disso, todas as peças são etiquetadas com a tag da loja, onde são 

exibidas o tamanho e valor das roupas, conforme ilustra a figura 5 abaixo.  

 

Figura 5 - Tag Giorni Belli 

 

Fonte: Giorni Belli, 2020. 

3.3  PREÇO 

Verificando a estratégia de precificação dos produtos da marca, foi possível 

destacar o estabelecimento de um lucro mínimo de 45% do valor de custo das peças, 

após subtração dos custos fixos e variáveis da loja. Tendo em vista o curto período de 

atuação da marca no mercado, e a falta de experiência no ramo por parte das sócias, 

foi estabelecido um método de precificação com base no cálculo do markup - índice 

usado para a formação do preço de venda, aplicado sobre o custo dos produtos 

(MAZETO, 2018), assim como espelhado na referência de preços utilizados por 

marcas que operam no mesmo setor de moda e vestuário feminino. 

As peças ofertadas possuem o valor de R$ 29,90 a R$ 99,90, e os métodos de 

pagamento, englobam: cartões tanto de crédito quanto de débito, através da máquina 

de cartões da empresa Sumup, com a possibilidade de parcelamento em até 3 vezes 

sem juros, transferência ou depósito bancário para dois bancos digitais que a 

empresa possui contas pessoa jurídica, assim como pagamentos via PicPay e boleto 

bancário.  
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3.4  PRAÇA 

Analisando os diferentes canais de vendas da empresa, é possível entender 

que as vendas são realizadas somente por meio de canais próprios da marca, 

utilizando plataformas como o direct do Instagram - recurso que permite a troca de 

mensagens e fotos de forma privada com usuários em canais digitais, e o WhatsApp 

Business, que conta com diversos recursos, tornando possível a criação de um perfil 

que inclua várias informações sobre a empresa e os produtos ofertados, 

transformando a comunicação com os clientes mais prática.  

Um dos recursos desta plataforma utilizado pelas sócias, foi a modalidade de 

catálogo no WhatsApp, onde é possível cadastrar todos os produtos ofertados pela 

marca, incluindo informações de preço, cores e tamanhos. Facilitando assim, o 

acesso das peças disponíveis da loja para as consumidoras. Segue representação do 

catálogo da Giorni Belli, conforme figura 6 abaixo.  

 

Figura 6 - Catálogo WhatsApp Giorni Belli 

 

Fonte: Giorni Belli, 2020. 
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A marca ainda não possui um site próprio para a realização das vendas diretas 

com as clientes, o que ocasiona na diminuição dos custos fixos, porém, dificulta o 

processo de compra por parte dos consumidores, à medida que existe a necessidade 

do cliente dar o primeiro passo, e entrar em contato diretamente com a loja para a 

realização de seu pedido.  

Assim que o pedido é processado e embalado a entrega é realizada pelas duas 

sócias, ocorrendo somente na cidade de Curitiba e região metropolitana. Como o foco 

inicial da empresa é local, ainda não foi efetuado nenhuma entrega através de 

correios ou transportadoras para clientes de outras regiões. O valor do frete é 

calculado de acordo com a quilometragem percorrida até o cliente, e os pedidos são 

entregues somente durante os finais de semana.  

Porém, de acordo com o crescimento da loja e, consequentemente, do volume 

de pedidos, o objetivo das sócias é a contratação de um motoboy fixo para a 

realização das entregas, assim como a parceria com transportadoras e o correio para 

envios para outras cidades e regiões.  

3.5  PROMOÇÃO 

A loja surgiu no mês de agosto de 2020, e pretende se profissionalizar cada 

vez mais no mercado. No momento conta com uma equipe formada apenas pelas 

duas sócias. As vendas efetuadas ocorreram somente de maneira orgânica, focando 

principalmente em amigos e conhecidos das sócias, e a divulgação se dá 

prioritariamente pela propaganda boca a boca.  

A Giorni Belli trabalha atualmente com algumas promoções fixas, visando a 

fidelidade do cliente como: 10% de desconto na primeira compra e 5% de desconto 

via pagamentos realizados por transferência ou depósito bancário, PicPay, assim 

como acertos através de boletos, tendo em vista a inexistência de taxas no 

pagamento nestas modalidades. 

A voz da marca pretende transmitir um tom amigável, simpático e divertido, 

utilizando uma linguagem simples e informativa, com tom reconfortante e otimista. 

Sua personalidade aspira glamour, charme e romance, sempre prezando para a 

confiabilidade e responsabilidade. E seu design traz incentivos imaginativos e o 

equilíbrio, resultando em elementos mais neutros, conforme sua logo representada na 

figura 7 abaixo.  
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Figura 7 - Logo da marca Giorni Belli 

 

Fonte: Giorni Belli, 2020. 

 

A marca está presente nos principais canais digitais: Facebook e Instagram, 

onde são realizadas postagens orgânicas diárias, tanto no feed do perfil, quanto na 

modalidade stories do Instagram. As publicações focam em apresentar o catálogo de 

produtos disponíveis, as opções de looks montados com as peças da loja, e os 

materiais explicativos como quais são os métodos de pagamento, como funciona a 

entrega dos pedidos, como realizar sua compra e quais são as promoções fixas da 

loja. As figuras 8, 9 e 10 apresentam exemplos dos canais próprios da marca. 

 

Figura 8 - Postagem feed do Instagram Giorni Belli 

 

Fonte: Giorni Belli, 2020. 
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Figura 9 - Feed Instagram Giorni Belli 

     

Fonte: Giorni Belli, 2020.  

 

Figura 10 - Página no Facebook Giorni Belli 

 

Fonte: Giorni Belli, 2020. 
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Compreendendo que a marca ainda não colocou em prática nenhuma 

estratégia de comunicação, como anúncios patrocinados ou impulsionamento de 

conteúdos em redes sociais, foi iniciado a implementação, em nível primário, de 

diferentes táticas de vendas, como publicações em grupos de vendas no Facebook e 

o envio de um cartão digital da loja através do WhatsApp.  

As postagens nas redes sociais visam a exposição dos produtos da loja, 

pensando em exibir a qualidade das peças e os detalhes da costura, apresentando 

quais os tecidos utilizados e como são as alças e fechos das roupas. Assim como, dar 

opções de diferentes looks que são possíveis compor com as peças da marca. Vale 

ressaltar que os materiais criados para as postagens como as fotos, vídeos e edições, 

foram criados pelas próprias sócias, de maneira orgânica, para esta primeira 

campanha de lançamento. Atualmente conta com 328 seguidores no Instagram 

(@giornibellistore) e 39 no Facebook (Giorni Belli Store).  

Para um maior entendimento do mercado, assim como quais são as suas 

oportunidade e ameaças, foi estruturado uma análise dos principais concorrentes da 

marca Giorni Belli.  

3.6  ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

A crescente competitividade dos mercados vem se tornando uma das principais 

fontes de preocupações das empresas, a rápida mudança de comportamento por 

partes dos consumidores, juntamente com os avanços tecnológicos têm forçado os 

administradores a empreenderem grandes esforços necessitando acompanhar, 

interpretar e compreender a natureza das constantes mudanças e transformações 

que caracterizam os ambientes de negócio (CANCELLIER, 2013).  

 À vista disso, a identificação dos principais concorrentes do setor é uma tarefa 

relevante para que os gestores obtenham conhecimento sobre as condições de seu 

ambiente de negócios, podendo ser considerados como todos aqueles que dispõem 

de produtos ou serviços correspondentes aos que se pretende oferecer, os 

concorrentes podem ser identificados como: diretos, potenciais e indiretos (BERGEN; 

PETERAF, 2002).  

 Os concorrentes diretos se caracterizam pelas empresas que atendem as 

mesmas necessidades de seus clientes potenciais e dispõem dos mesmos tipos de 

recursos estratégicos, possuindo, dessa maneira, similaridade de recursos internos e 
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mercados de atuação. Já os concorrentes potenciais, se caracterizam por empresas 

que dispõem dos mesmos tipos de recursos estratégicos, mas no momento não 

atendem as mesmas necessidades de clientes. E no grupo de concorrentes indiretos, 

estão as empresas que atendem as mesmas necessidades de clientes, mas não 

dispõem de recursos estratégicos semelhantes (BERGEN; PETERAF, 2002). 

 Entendendo que a análise competitiva permite a criação de estratégias e 

implementação de mudanças que são capazes de: incrementar as vendas, 

impulsionar o faturamento da empresa e posicionar melhor a marca perante o 

mercado, garantindo que o processo de tomada de decisões de torne mais assertivo 

devido ao aumento de informações e recursos (PAULILLO, 2019). Foi estruturado 

uma análise de concorrentes diretos, potenciais e indiretos perante a empresa Giorni 

Belli.  

 Para a realização desta análise utilizou-se dados secundários coletados 

nos sites institucionais das empresas, além de informações nas redes sociais, através 

de uma pesquisa exploratória, realizando uma desk research – forma de 

levantamento de dados, já publicados, em diferentes canais de comunicação pelas 

empresas, diante ao público-alvo (D’ANGELO, 2017).  

3.6.1 Concorrentes diretos 

 De acordo com Aaker (2012), os concorrentes diretos são aqueles que estão 

mais próximos de poder despertar forte interesse nos clientes. Atendendo as mesmas 

necessidades de seu público potencial e dispondo dos mesmos tipos de recursos 

estratégicos, possuindo, assim, similaridade de recursos internos e mercados de 

abrangência (BERGEN; PETERAF, 2002).  

 Conforme a análise de dados secundários, os principais concorrentes diretos 

identificados, tendo em vista o público-alvo e mix de produtos da Giorni Belli, foram as 

lojas: Cabide Pink, Ak Trend e Be You. As três marcas trabalham majoritariamente 

com o público da cidade de Curitiba e região metropolitana, focando na revenda de 

produtos voltados para moda feminina, adentrando no modelo de varejo híbrido, 

revendendo seus produtos tanto por meio de uma loja física, quanto online.  
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3.6.1.1 Cabide Pink  

 A loja Cabide Pink surgiu em 2014, com um baixo investimento, focando 

somente na venda de peças femininas voltada para moda praia, ofertando produtos 

como: biquínis, cangas e maiôs, com o tempo a loja foi se consolidando, aumentando 

seu mix de produtos para todo o segmento de moda feminino.  

 Inicialmente a loja realizava somente atendimentos domiciliar e com os anos se 

expandiu, abrindo sua primeira loja física em 2019, no bairro Boqueirão em Curitiba. 

Os principais valores da marca incluem a paixão pela moda, beleza e a essência 

feminina, e seu posicionamento consiste em ser uma marca feita para você viver os 

melhores momentos, com estilo e conforto, da cabeça aos pés. Atualmente a marca 

possui mais de 30 mil seguidores no Instagram (@cabidepinkboutique), contando com 

clientes fiéis, seu principal canal de vendas é através do meio online, com o site da 

loja (https://www.cabidepink.com.br).  

 

Figura 11- Instagram Cabide Pink 

 

Fonte: Cabide Pink, 2020. 
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Figura 12 - Site Cabide Pink 

 

Fonte: Cabide Pink, 2020.  

 

 Por meio das redes sociais são postadas diariamente novidades da marca 

como a divulgação de novas coleções, dicas de moda e informações gerais. Além 

disso, a empresa foca em postagens motivacionais focando no empoderamento 

feminino tanto nos stories quanto no feed, assim como a criação de sorteios, para 

uma maior interação com o seu público. Em seu perfil comercial do Instagram as 

principais informações sobre a loja estão nos destaques postados como stories fixos. 

Outro canal de comunicação bastante utilizado pela marca é o WhatsApp, onde os 

clientes podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida sobre as peças, métodos 

de pagamento, trocas, devoluções etc.  

 Já analisando os produtos e serviços ofertados pela marca, um dos seus 

principais diferenciais é a oferta do serviço de mala delivery, chamada pela marca 

como Fashion Bag, essa modalidade permite que a cliente receba uma mala com as 

peças da loja por um dia útil para poder experimentar as roupas no conforto da sua 

casa. Os produtos disponíveis na loja seguem um estilo mais romântico, bastante 

feminino focando em peças como: camisetas, vestidos, calças e jaquetas.  

 Além disso, a empresa trabalha com a venda de vale presentes, calçados e de 

seu perfume chamado de Pink Splash. O valor dos produtos varia entre R$ 69,90 a 

R$ 348,00, a loja aceita cartão de crédito e débito através da plataforma PagSeguro, 

e boleto bancário como métodos de pagamento, aceitando parcelamentos até 12 

vezes sem juros. Como opções de entrega do produto a marca trabalha com os 
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correios, oferecendo as opções: encomenda PAC, Sedex e correio expresso, fora a 

opção de retirada do pedido na loja física.  

 Com seis anos de mercado a marca Cabide Rosa já está bastante consolidada, 

apresentando sinais de crescimento a cada dia, com a implementação de estratégias 

voltadas para o relacionamento com clientes por meio de ações de marketing de 

conteúdo.  

3.6.1.2  AK Trend  

 A marca AK Trend é uma loja virtual de roupas femininas que busca trazer as 

mais novas tendências de moda para o público jovem. Fundada em 2018, a loja 

possui como posicionamento a escolha de produtos de primeira qualidade, com muito 

carinho, para um atendimento ao consumidor de no conforto de sua casa. A empresa 

trabalha exclusivamente com a revenda de peças de roupas voltada para o público 

feminino ofertando peças com estilo mais despojado como: saias, vestidos, bodys, 

blusas, casacos e jeans, assim como diferentes acessórios.  

 É notável que, devido ao curto tempo de mercado, a empresa ainda está em 

fase de crescimento, atualmente possui duas diferentes contas comerciais ativas no 

Instagram (@aktrend_) onde são anunciadas as novidades da marca, possuindo 

cerca de 10 mil seguidores e um perfil menor (@akbeachwear), focado somente na 

divulgação das peças voltadas para a moda praia, com a venda de biquinis e maiôs. 

O site da marca (https://www.aktrend.com.br) também é bem estruturado e intuitivo, 

exibindo todo o catálogo da loja, além de destacar as principais promoções fixas da 

marca e últimos lançamentos.  
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Figura 13 - Instagram AK Trend 

 

Fonte: AK Trend, 2020. 

 

Figura 14 - Site AK Trend 

 
Fonte: AK Trend, 2020. 
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 A marca também utiliza o WhatsApp como canal de comunicação direto com 

as clientes para tirar as dúvidas sobre os produtos e pedidos, além de oferecer um 

serviço de chatbot -  um software que trabalha e gerencia as trocas de mensagens 

simulando uma conversa humana (GLOBALBOT, 2017), em seu website para sanar 

dúvidas de maneira mais prática e ágil.  

 Além do site e das redes sociais, a marca também possui uma loja física, seu 

funcionamento ocorre somente perante hora marcada e é localizado no bairro Xaxim 

e Curitiba. Diferentemente da marca Cabide Pink, a AK Trend não investe em 

estratégias de marketing de conteúdo, postando somente fotos das peças ofertadas 

na loja, sem dar dicas de moda apenas exibe seus produtos com a foto das peças.  

 A loja também não realiza sorteios, porém trabalha com uma promoção fixa de 

frete grátis para compras acima de R$ 299,00. Como métodos de pagamento a marca 

oferece as opções: cartão de crédito ou débito através do PagSeguro, assim como 

acertos offline como: depósito, transferência, boleto bancário ou dinheiro. Já os 

métodos de envio dos pedidos incluem: PAC ou Sedex por meio do correio, entrega 

via motoboy ou a retirada na própria loja.  

 A loja também apresenta sinais de crescimento, com a expansão da marca 

através das redes sociais, as peças ofertadas possuem bastante procura por parte 

dos consumidores, principalmente pelo bom custo-benefício das roupas, que então 

numa média de R$ 25,00 a R$ 199,90.  

3.6.1.3 Be You 

 A loja Be You, em português, seja você, é uma marca focada na venda de 

peças de roupas femininas, fundada em 2019, a empresa possui como 

posicionamento a idealização das roupas para resgatar a riqueza do ser, tendo como 

propósito o sentimento de beleza e autoconfiança ao vestir as peças da marca, sem 

nunca esquecer sua beleza interior. Tendo como slogan: Seja você a sua melhor 

versão, floresça aonde for.  

 A marca trabalha com a revenda de roupas, seguindo um estilo moderno, 

despojado e bastante feminino, ofertando diferentes peças como: casacos, vestidos, 

calças e blusas. Além de disponibilizar acessórios tais como: brincos, colares, bolsas, 

sapatos e cintos. O valor dos produtos varia entre R$ 39,90 a R$ 249,90, sendo 

disponibilizados no site oficial da marca, criado no início de 2020, 
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(www.beyoou.com.br) e também em sua loja física localizada na região central de 

Curitiba. 

 

Figura 15 - Site Be You 

 

Fonte: Be You, 2020. 

 

 O principal canal de comunicação da empresa é o Instagram (@b.yoou), 

possuindo também cerca de 10 mil seguidores, onde são divulgadas as novidades da 

marca, promoções, sorteios, assim como postagens recorrentes que refletem 

diretamente o posicionamento da loja. Já o WhatsApp, é utilizado como um canal de 

atendimento direto com as clientes.  

 

http://www.beyoou.com.br/
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Figura 16 - Instagram Be You 

 

Fonte: Be You, 2020. 

 

 Analisando as opções de frete, a loja fornece o envio pelo correio com envios 

PAC e Sedex, entregas via motoboy para Curitiba e região metropolitana, assim como 

a opção de retirada na loja física da marca. Já como métodos de pagamento a loja 

oferece pagamentos através da plataforma PagSeguro, aceitando cartões de crédito e 

débito, assim como depósito ou transferência bancária. Além disso, um de seus 

grandes diferenciais é o pagamento via ferramenta PicPay, facilitando o acerto dos 

pedidos por parte dos consumidores e agilizando seu processamento e entrega.  

 Também sendo uma marca em crescimento, devido ao curto período de 

atuação no mercado, a Be You se caracteriza principalmente pela sua autenticidade, 

seu foco não está na realização de vendas através do preço e sim pelos seus valores, 

optando por comunicações bastante voltadas para o marketing humanizado, trazendo 

postagens que destacam a importância da autoestima e confiança do próprio cliente.  
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3.6.1.4 Comparativo concorrentes diretos 

 

 Após a análise dos concorrentes diretos da empresa Giorni Belli, foi realizado 

um quadro resumo apresentando alguns comparativos entre cada uma das lojas, com 

o objetivo de melhor entendimento das estratégias e informações das empresas, 

segue abaixo conforme o quadro 6.  

 

Quadro 6 - Comparativo concorrência direta 

 Cabide Pink AK Trend Be You 

Desde 2014 2018 2019 

Produtos 

Camisetas, vestidos, calças e 

jaquetas, sapatos, essência  

da marca 

Saias, vestidos, bodys, 

blusas, casacos e jeans e 

acessórios 

Casacos, vestidos, calças, 

blusas, brincos, colares, 

bolsas, sapatos e cintos 

Site www.cabidepink.com.br  www.aktrend.com.br  www.beyoou.com.br  

Instagram @cabidepinkboutique 
@aktrend_ e 

@akbeachwear 
@b.yoou 

N° de 

seguidores 
33,6 mil 9,8 mil  10,3 mil 

Tipo de loja Online e física Online e física Online e física 

Promoções Vale presente, sorteios 
Frete grátis para compras 

acima de R$ 299,00 

R$ 10,00 de desconto no 

pagamento à vista via 

dinheiro, transferência ou 

PicPay 

Média de 

preços 
R$ 69,90 a R$ 348,00 R$ 25,00 a R$ 199,90 R$ 39,90 a R$ 249,90 

Formas de 

pagamento 

Cartão de crédito e débito, 

parcelamento até 12x sem 

juros boleto bancário  

Cartão de crédito e 

débito, depósito, 

transferência, boleto e 

dinheiro 

Cartão de crédito e débito, 

depósito, transferência, 

boleto, dinheiro e PicPay 

Entregas 

PAC, Sedex, correio 

expresso, motoboy e retirada 

loja física 

PAC, Sedex, motoboy e 

retirada loja física 

PAC, Sedex, motoboy e 

retirada loja física 

Diferenciais 
Fashion Bag, foco em 

marketing de conteúdo 

Chatbot implementado no 

site 
Pagamentos via PicPay  

Fonte: Os autores, 2020.  

 

http://www.cabidepink.com.br/
http://www.aktrend.com.br/
http://www.beyoou.com.br/
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3.6.2 Concorrentes potenciais  

 

 Os concorrentes potenciais, ou entrantes, podem ser identificados como as 

empresas que dispõem dos mesmos tipos de recursos estratégicos, como a venda de 

peças de roupas através de plataformas digitais e estratégias de marketing de 

conteúdo, mas no momento não atendem as mesmas necessidades de clientes, como 

experimentar as peças antes da compra, por meio de um atendimento personalizado 

(BERGEN; PETERAF, 2002). Diante disso, depois da análise do setor, foi possível 

identificar três diferentes concorrentes potenciais para a empresa Giorni Belli, as 

empresas: LF Comprinhas, LV Store e Maniáh.  

 Estas empresas são atuantes do setor de varejo de moda feminina, focando 

em lojas online, trabalhando com campanhas voltadas para o e-commerce. Além 

disso, estas marcas comercializam apenas produtos de fabricação própria, não 

operando com peças de revenda, possuindo uma base de clientes mais extensa, com 

uma boa consolidação no mercado.  

 Logo, estas marcas possuem um maior entendimento de seu público-alvo 

devido a experiência no ramo, usufruindo de diferentes estratégias de marketing 

digital como: anúncios patrocinados, campanhas focadas em conteúdos diversificados 

e promoções, criação de blogs, canais no telegrama e disparos recorrentes de e-mails 

marketing. Possuindo também um investimento maior para a realização de estratégias 

tanto online quanto offline.  

 A lojas oferecem diversas opções de peças de roupas, tanto para ocasiões 

formais, quanto casuais, formando um mix de produtos robusto com grande 

diversificação de tamanhos. Os métodos de pagamento não fogem dos já 

apresentados anteriormente, e as opções de envio incluem parcerias com 

transportadoras particulares para acelerar o processamento e entrega dos pedidos. 

Segue maiores informações sobre cada uma das marcas.  

 O e-commerce LF Comprinhas é uma marca de Minas Gerais que iniciou sua 

confecção própria em 2015, seu objetivo é utilizar a moda como um caminho para 

fortalecer, reforçar e se conectar com outras pessoas. Seu posicionamento visa tornar 

a moda acessível para todos, trazendo inspiração e confiança. Como valores a marca 

destaca o respeito a admiração a todos os trabalhadores, respeitando uns aos outros 

assim como nosso planeta.  
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 Seu principal canal de vendas é voltado para o website da marca 

(https://www.lfcomprinhas.com.br/), utilizando suas redes sociais como canal de 

comunicação e relacionamento com as clientes, no Instagram (@lfcomprinhas)  são 

postadas publicações diárias da marca, com novidades de novas coleções, 

promoções e sorteios realizados pela empresa.  

 

Figura 17 - Site LF Comprinhas 

 

Fonte: LF Comprinhas, 2020. 

 

 Já a marca LV Store, também iniciou suas atividades em 2015, com o tempo a 

loja foi tomando forma, iniciando sua coleção de roupas com confecção e criação 

própria, seguindo as tendências e sempre inovando para atender o público da melhor 

forma possível. Como objetivo a marca ressalta o atendimento de excelência, 

utilizando um método de medidas para que todas as peças sirvam e caiam 

perfeitamente no corpo de cada cliente.  

 Sua filosofia de trabalho se baseia no respeito com colaboradores e amigos, 

assim como na experiência do cliente. A marca utiliza como estratégia principal a 

criação de conteúdo relevantes de moda, como dicas de combinação de peças e 

acessórios, criando postagens interativas para suas redes sociais. Atualmente a 

marca conta com mais de 335 mil seguidores no Instagram (@lvstore) realizando 

entregas para todo o Brasil, e continua seu projeto de expansão, com a criação de um 

novo perfil chamado Método LV, onde são postadas dicas de marketing digital para 

pequenas e microempresas alavancarem seus negócios.  

 

https://www.lfcomprinhas.com.br/
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Figura 18 - Site LV Store 

 

Fonte: LV Store, 2020. 

 

 A loja Maniáh, foi fundada na cidade de São Bernardo do Campo no estado de 

São Paulo, diferente das outras marcas já apresentadas, é uma loja que possui um 

perfil minimalista, ofertando peças mais básicas e elegantes como: vestidos, blusas, 

calças, macacões blazers. Contando também com uma linha de acessórios e 

calçados. A marca, que também conta com duas lojas físicas, uma no estado de São 

Paulo e outra no Mato Grosso do Sul.  

 Utilizando estratégias voltadas para anúncios patrocinados das redes sociais, a 

loja realiza postagens diárias em seu perfil comercial no Instagram (@amomaniah), 

sempre divulgando novidades e diferentes opções de looks. Apesar das lojas físicas a 

marca concentra suas vendas em seu website (https://www.amomaniah.com.br).  

 

Figura 19 - Site Maniáh 

 

Fonte: Maniáh, 2020. 

https://www.amomaniah.com.br/
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3.6.3 Concorrentes indiretos 

 

 Os concorrentes indiretos, ou substitutos, podem ser classificados como as 

empresas que atendem as mesmas necessidades dos clientes potenciais, mas não 

dispõem de recursos estratégicos semelhantes (BERGEN; PETERAF, 2002). Esta 

concorrência necessita de uma atenção especial, pois se trata de empresas que 

ofertam produtos alternativos aos clientes, o que pode levar geração de interesse e 

valia aos consumidores (AAKER, 2012).  

 Como principais concorrentes indiretos da empresa Giorni Belli, foram 

identificadas as lojas de departamento e marketplaces. Diferente de lojas menores, a 

abrangência de lojas varejistas presentes nos marketplaces se destaca, tornando-se 

uma opção tentadora por parte dos consumidores, devido a praticidade e segurança 

da compra, por estar atrelado a marca de confiança e sua popularidade no mercado 

atual.  

 As inúmeras opções de marcas e produtos presentes dentro dos marketplaces 

instigam os clientes, com a diversidade de preços e alternativas de compra, 

normalmente por apresentarem diversas promoções e cupons de descontos, que 

podem ser o incentivo necessário no momento de decisão de compra por parte dos 

consumidores.  

 Por outro lado, as lojas de departamento, conhecidas maioritariamente pelas 

suas lojas físicas, se toram a opção confiável no ponto de vista dos clientes, tendo em 

vista que, grandes marcas como: Renner, C&A, Marisa, Riachuelo etc. Representam 

o estereótipo de experiência de compra, o que estimula os consumidores a se 

apoiarem nestas grandes marcas, sendo uma opção segura de compra.  

 À vista disso, os concorrentes indiretos se tornam empresas que devem ser 

devidamente consideradas no momento de elaboração de estratégias de venda para 

a empresa, entendo sua relevância no mercado de moda brasileiro, entendendo que 

as lojas de departamento e marketplaces são alternativas confiáveis e seguras na 

mente dos consumidores.  
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3.7 ANÁLISE SWOT 

 Tendo em vista a elaboração de estratégias que visam alcançar os objetivos 

propostos nesse trabalho, é necessário analisar o ambiente onde a empresa Giorni 

Belli se encontra no mercado, identificando os fatores positivos e negativos da 

empresa. 

 De acordo com Ferreira (2014), a matriz SWOT ou matriz FOFA em português, 

criada em 1960, é um instrumento de planejamento estratégico organizacional que 

visa por meio de uma avaliação crítica do ambiente interno e externo da empresa, 

possibilitar a elaboração de estratégias que alcancem os objetivos pretendidos e obter 

vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. A elaboração da matriz SWOT 

se divide em duas dimensões, sendo elas: a dimensão interna, que consiste no 

entendimento das forças e fraquezas do momento em que a empresa se encontra. E 

dimensão externa, a qual é analisada as oportunidades e ameaças no ambiente fora 

da empresa.  

 Para Oliveira (2018), os pontos fortes e fracos da empresa consistem em 

variáveis controláveis, sendo os pontos fortes os fatores que condicionam meios 

favoráveis à empresa em relação ao ambiente externo, em contrapartida aos pontos 

fracos, apesar de controláveis, proporcionam uma situação desfavorável para a 

empresa. Já as oportunidades e fraquezas são variáveis externas não controláveis, 

sendo as oportunidades fatores favoráveis que a empresa tenha condições para 

usufruir em conjunto com as suas forças, e as fraquezas fatores que criam 

dificuldades ou condições desfavoráveis para mesma. 

3.7.1 Forças e fraquezas 

  Contemplando o ambiente interno, utilizando as análises coletadas neste TCC 

em conjunto com a visão das sócias sobre as forças e fraquezas da loja Giorni Belli, 

por se tratar de uma empresa com pouco tempo de mercado e ainda em processo de 

estruturação, há lacunas a serem melhoradas assim como fatores que serão 

vantagens para o crescimento da mesma. Um dos fatores considerado como uma 

fraqueza é a falta de experiência no ramo de venda de roupas online por parte das 

fundadoras da marca, tanto para questões padrões como o conhecimento em relação 

as taxas, impostos, controle de estoque e demais questões administrativas de uma 
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empresa, assim como questões de conhecimento do mercado de moda e 

sazonalidade de temporadas de coleções mais atrativas para o público.   

  Outro fator importante é a ausência de um site próprio para a empresa ou a 

inserção da marca em uma plataforma de marketplaces, o que pode acarretar a 

insegurança por parte das consumidoras na hora da compra e diminuir a percepção 

de valor da marca. 

  Outro ponto que pode ser considerado uma fraqueza é a baixa divulgação da 

empresa, que utiliza apenas estratégias orgânicas, de boca a boca e as redes sociais 

com postagens feitas de forma orgânica, sem a veiculação de conteúdos pagos ou 

campanhas de mídias online e offline, o que dificulta o alcance de novos clientes 

potenciais e limita o faturamento da empresa.  

  No quesito de forças, um dos fatores que a Giorni Belli possui é o seu 

atendimento personalizado de fácil e rápido acesso por meio das plataformas, como o 

WhatsApp e o Instagram, trazendo um diferencial frente a marcas maiores que 

possuem processos mais automatizados e menos pessoais. Além da qualidade das 

peças vendidas, que são escolhidas de diferentes fornecedores priorizando peças 

diferenciadas e materiais de boa qualidade.  

  Além disso, é válido considerar a inauguração da loja durante a pandemia, 

como uma grande força, que retrata a capacidade de inovação, propensão a risco e 

criatividade das sócias, tendo em vista o cenário futuro próximo de alavancagem da 

economia e volta das atividades sociais. 

3.7.2  Oportunidade e ameaças 

  De acordo com o diagnóstico do mercado levantado neste trabalho, em razão 

da pandemia, o comportamento do consumidor brasileiro mudou, passando a 

consumir mais pelo meio online, quebrando barreiras no momento da efetuação da 

primeira compra por esse meio, seja por marketplaces, sites ou pequenos e-

commerce. Este fato ocasionou no aumento expressivo do setor, gerando 

oportunidades para novas empresas se estabelecerem no mercado.  

  À redução de 2% da taxa SELIC no ano de 2020, gerou a facilidade de 

obtenção de crédito, ocasionando uma maior capacidade de investimento, 

principalmente para as novas empresas, sejam elas microempresas ou MEI, como a 



 
 

73 

Giorni Belli, que necessitam de recursos e capital para aumentar seu Brand 

Awereness e se consolidarem no mercado. 

  Outra oportunidade ocasionada com o aumento do setor de e-commerce é a 

facilidade de inserção no mercado devido à variedade de plataformas online com o 

recurso de vendas como o WhatsApp Business e principalmente o Instagram, que 

possuem diferentes modalidade de campanhas pagas para atrair novos clientes, se 

tornando um fator chave para alavancar as vendas da Giorni Belli.  

  Mais uma plataforma que entrou em crescimento em 2020, já mencionada 

anteriormente, foram os marketplaces, na qual lojas menores possuem uma facilidade 

maior de criarem um ambiente de compra online para os consumidores, sem existir a 

necessidade de possuir um site próprio. Os marketplaces possuem uma gama maior 

de processos de pagamentos, atendimento ao cliente e devoluções trazendo uma 

maior segurança ao consumidor. Até mesmo a criação de sites próprios se tornou 

mais acessíveis, com o surgimento de plataformas agregadoras que criam ambientes 

simplificados para criação de sites.  

  Apesar de gerar oportunidades, com a maior facilidade de se abrir uma 

empresa e divulgar sua marca através das redes sociais, o número de concorrentes 

cresceu, tornando o ambiente de vendas de roupas online mais competitivo. Outro 

ponto a se atentar é a grande taxa de mortalidade de empresas em seu estágio inicial, 

sendo este o estágio onde a Giorni Belli se encontra. Com o aumento do consumo 

pelo meio online, percebeu-se um aumento do receio do consumidor em questão da 

segurança em comprar online, informando seus dados para as empresas por esse 

meio, principalmente das empresas menores e que não possuem sites próprios, se 

tornando menos confiáveis no ponto de vista dos clientes.  

Tendo como base as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do ambiente 

interno e externo do setor em que a Giorni Belli se encontra, resumiu-se os pontos 

fortes e fracos e as oportunidades e ameaças na análise de SWOT, representado 

pela figura 20, abaixo.  
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Figura 20 - Análise SWOT Giorni Belli 

 

Fonte: Os autores, 2020. 
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4 PESQUISA DE MERCADO 

Segundo Malhotra (2005), pesquisa de marketing pode ser compreendida como 

um processo sistemático e objetivo que consiste na identificação, coleta, análise e 

disseminação das informações, com o propósito de melhorar a tomada de decisão, 

identificando e solucionando os problemas de marketing. Para isso, a pesquisa de 

marketing se torna assim, a função que liga o consumidor, o cliente e o público ao 

marketing através da informação. Utilizada essencialmente para identificar e definir as 

oportunidades e ameaças, gerar, refinar, avaliar e aperfeiçoar a ação e o 

desempenho de uma empresa no mercado (ANTÔNIO, 2011).  

Já conforme McDaniel e Gates (2004), a pesquisa de marketing formula, 

administra e implementa o método e o processo de coleta de dados, analisando os 

resultados e disponibilizando as descobertas e suas implicações. Desta maneira, a 

pesquisa de marketing se torna um agregado de técnicas que possibilitam a 

compreensão de um fluxo de informações válidas, oportunas e pertinentes sobre 

clientes potenciais, referentes a pensamentos e ideias sobre bens e serviços que os 

consumidores esperam do mercado (ANTÔNIO, 2011).  

Em consequência, Malhotra (2005) categorizou a pesquisa de marketing em três 

diferentes funções: descritiva – inclui a coleta e a apresentação de fatos; diagnóstica 

– explica dados e ações; prognóstica - especifica o modo de usar as pesquisas 

descritivas e diagnóstica, para prever os resultados de uma decisão de marketing 

planejada. Logo, a pesquisa de marketing auxilia administradores, avaliando as 

necessidades de informações e fornecendo dados relevantes, precisos, confiáveis, 

válidos e atuais sobre consumidores, canais de comunicação, concorrentes, e as 

diversas mudanças e tendências no mercado, com o objetivo de melhorar o processo 

da tomada de decisão de marketing (ANTÔNIO, 2011).  

 Diante disso, a pesquisa de marketing realizada para a empresa Giorni Belli 

visa levantar dados relevantes para a estruturação de um planejamento estratégico de 

marketing. Portanto, identificar qual é o seu público-alvo, estruturar personas para 

assim elaborar a jornada do consumidor com base no seu comportamento, suas 

dores, necessidades e exigências, visando desenvolver estratégias de marketing 

fundamentais para o crescimento da marca.  
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 Compreendendo quais são os principais interesses do público-alvo, mapeando 

seu comportamento de compra através dos dados coletados, será possível realizar 

uma análise mais aprofundada dos resultados, considerando as oportunidades e 

ameaças do ambiente externo da empresa e as potencialidades e fraquezas da 

marca, para então elaborar estratégias para o crescimento e aumento da carteira de 

clientes, sem perder a essência e os valores da marca. 

 

4.1 OBJETIVOS 

 De acordo com Marconi e Lakatos (2002), toda pesquisa deve ter um objetivo 

determinado para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. Já para 

Kotler e Armstrong (2007), a definição do objetivo de pesquisa é orientar todo o 

processo de pesquisa de marketing. À vista disso, definir os objetivos de pesquisa se 

torna um requisito para a elaboração de uma pesquisa de marketing, pois eles 

caracterizam os motivos para o desenvolvimento da pesquisa, informando assim, as 

contribuições que os resultados produzirão (MATTOS, 2019).  

 

Como objetivos da pesquisa desse trabalho tem-se: 

• Identificar as motivações e frequência de compra de roupas; 

• Identificar as preferências de canais para comprar roupas; 

• Entender quais são as motivações e rejeições da compra online; 

• Detectar quais são as percepções do público-alvo em relações aos canais 

alternativos, tais como da mala delivery. 

4.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa tiveram como 

propósito levantar informações e atender aos objetivos apresentados anteriormente. 

Está pesquisa foi estruturada em duas fases: a primeira qualitativa e a segunda 

quantitativa.  

 Seguindo as recomendações de Pinsonneault e Kramer (1993) a etapa 

qualitativa teve o propósito de entender com maior riqueza os aspectos motivadores e 

inibidores na decisão de compra de moda, e gerar conteúdo para formulação do 

questionário quantitativo da segunda fase. 
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 De acordo com Malhotra (2012), a realização de entrevistas em profundidade é 

um dos principais métodos diretos de pesquisa qualitativa, realizada individualmente, 

as entrevistas em profundidade têm como principais vantagens: a revelação de 

análises pessoais mais aprofundadas do que os grupos de foco, a captação de 

respostas que podem ser atribuídas diretamente ao entrevistado e a livre troca de 

informações.  

 Foram realizadas 8 entrevistas em profundidade com consumidoras da Giorni 

Belli e 4 entrevistas com pequenos empreendedores do setor de moda, que tiveram 

que adaptar o seu modelo de negócio durante a pandemia. Os roteiros utilizados para 

orientar as perguntas nestas entrevistas encontram-se no Apêndice A e B 

respectivamente. Além dessas entrevistas formais, feitas com base nos roteiros, foi 

feito contato de maneira informal com a proprietária da loja Ornata Shop, já que está 

conseguiu alcançar resultados significativos em seu negócio, de maneira a gerar 

insights e boas práticas para embasar as estratégias para a loja Giorni Belli.  

  Na fase quantitativa, foi realizada uma survey com o intuito de levantar 

informações sobre características pessoais, hábitos de uso de mídias sociais 

comportamento de compra e consumo de moda.  

 Está etapa caracteriza-se por uma pesquisa descritiva conclusiva através de 

uma abordagem transversal de análise. Para Malhotra (2012) a pesquisa conclusiva 

baseia-se em amostras grandes e representativas e os dados obtidos são de natureza 

conclusiva, uma vez que são usadas para a tomada de decisões gerenciais, assim 

como descrevem características ou funções do mercado.  

 Foi desenvolvido um questionário estruturado (Apêndice C) cuja coleta de 

dados foi via plataforma Qualtrics. O link, 

https://pucpr.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aidCRzbxN1wbsy1 foi distribuído pelas 

redes sociais e WhatsApp, solicitando às pessoas que responderam a compartilharem 

o mesmo com outras pessoas de seu contato, o que resultou numa amostra por 

conveniência. Está técnica de amostragem não probabilística e não aleatória usada 

para criar amostras de acordo com a facilidade de acesso, o pesquisador seleciona 

membros da população mais acessíveis tendo em conta a disponibilidade de pessoas 

para fazer parte da amostra em um determinado intervalo de tempo (MALHOTRA, 

2012).  

Como incentivo, foi realizado um sorteio de R$ 150,00 em produtos da loja 

Giorni Belli, para quem respondesse o questionário até o final e deixasse seus dados 

https://pucpr.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aidCRzbxN1wbsy1
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para contato, sendo divulgado esse sorteio tanto pelos autores deste TCC como pelo 

Instagram comercial da loja, segue representação do sorteio conforme a figura 21 

abaixo.  

 

Figura 21 - Sorteio 

  

Fonte: Giorni Belli, 2020.  

 

A pesquisa quantitativa teve 480 respostas. Considerando os critérios de filtro 

por gênero, excluídos os respondentes que não completaram o questionário, obteve-

se uma amostra final de 342 respostas válidas. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 ANÁLISE QUALITATIVA - EMPREENDEDORAS  

 Nesta fase, foram realizadas entrevistas em profundidade separadas em duas 

etapas, a primeira etapa teve como foco entrevistar 4 proprietárias de lojas de 

vestuário feminino, com o intuito de compreender o impacto que a pandemia causou 

nesses negócios, além de analisar as ações de marketing adotadas para favorecer as 

lojas nesse momento.  

 As entrevistas com as proprietárias de comércio de vestuário feminino duraram 

em média 30 minutos, com o principal propósito de entender como essas mulheres 

lidaram com as adversidades devido a pandemia, além de compreender quais ações 

de marketing foram realizadas e quais foram os seus respectivos resultados. Segue 

maiores informações sobre as lojistas e suas marcas no quadro 7 abaixo.  

 

Quadro 7 - Dados das empreendedoras 

Entrevistado Idade Situação da Loja 
Tempo que 

está/teve a loja 
Modelo de 

loja 

Entrevistada 1 52 Fechou em maio de 2020 2 anos 
Mala 

Delivery 

Entrevistada 2 52 Fechou em julho de 2020 9 meses Física 

Entrevistada 3 55 Em funcionamento 13 anos Física 

Entrevistada 4 40 Em funcionamento 7 meses Híbrida 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

É fato que, por conta da pandemia causada pelo Covid-19, ocorreram drásticas 

mudanças principalmente nos comércios, à vista disso, segundo Nakagawa (2020), 

34,5 mil lojas encerraram suas atividades, como já citado no capítulo 2, enquanto 

outras se reinventaram. Nas entrevistas com as empreendedoras, foram identificadas 

duas situações como demonstram os relatos das entrevistadas 2 e 3 respectivamente:  

“Eu tive que fechar a loja por conta da pandemia, ela ficava dentro de um 
salão de beleza, então quando começou a pandemia e tudo começou a 
fechar, tive uma queda muito grande na minha loja, eu não podia deixar ela 
aberta, pois o salão estava fechado. Eu fiquei quase 2 meses com a loja 
fechada então assim, foi uma queda muito grande.” - (Entrevistada 2). 



 
 

80 

“Com a pandemia tudo foi uma surpresa, tivemos que mudar muito. Tivemos 
uma parada muito violenta por cerca de dois meses que parou tudo, não tinha 
fluxo de caixa nenhum, e com os custos fixos ainda tendo que arcar como 
salário de funcionários foi bem desafiador. Porém, com o início de algumas 
inciativas, como as vendas através do delivery, e o envio das peças em uma 
mala para as clientes conseguirem experimentar as roupas, as vendas foram 
melhorando aos poucos.” - (Entrevistada 3). 

Analisando as entrevistadas 1 e 2, que fecharam as suas lojas por não 

conseguirem adaptar seu negócio, percebe-se que havia uma grande barreira por 

parte das proprietárias em criar estratégias diferentes para esse momento, como 

relata a entrevistada 2:  

“...tive várias clientes que me falaram: mas vende online, vende online, mas 
se eu vender online eu vou ter que comprar o meu produto online, e não é o 
meu perfil, eu gosto de ir lá, eu gosto de me enfiar lá no meio entendeu, eu 
gosto de estar fazendo as coisas.” 

Devido a essa visão, e toda a dificuldade enfrentada em seu negócio, mesmo 

com o surgimento de novas maneiras de venda, no ponto de vista das proprietárias 

que fecharam as suas lojas, não houve oportunidades nesse momento, como 

destacado pela entrevistada 2:   

“Eu acho que só para mim, vendo para mim só, dificultou, pois é aquela coisa 
eu comprava, e eu não podia viajar. Para mim dificultou muito, e a questão 
dos custos foi aumentando. Aquela bola de neve - aluguel e mais os custos 
para manter a loja aberta - e aí, teve um ponto aqui na loja que as meninas 
elas não podiam deixar o salão aberto, mas elas queriam que deixasse a loja 
aberta. Quando elas abriram depois daquela primeira fechada de 45 dias, não 
teve como, pois as clientes não podiam ficar no salão, então nem tinha tempo 
para elas poderem passar na minha loja de roupa. Então para mim dificultou 
muito. “ 

Ao analisar esses relatos, é perceptível a importância de acompanhar os 

acontecimentos e adaptar as estratégias da sua empresa para que ela siga em frente 

perante as mudanças. Uma das estratégias citadas por todas as entrevistadas é a 

propaganda boca a boca, muito eficaz para conquistar novas clientes, sendo possível 

afirmar que existe uma confiança entre os consumidores e o fator social. Dessa 

forma, a opinião das outras pessoas, se torna um fator de alta relevância para a 

efetivação da compra (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017). Isso pode ser 

constatado no relato da entrevistada 1: 

“Olha o que sempre deu muito certo de estratégia, era usar as roupas da loja, 
também uma amiga que indica para a outra e para a outra e assim fui 
conseguindo ter mais clientes, nunca fiz anúncio e nem nada disso.” 
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As empreendedoras citam diversas outras iniciativas para engajar o público 

feminino gerando uma comunidade de seguidoras da marca. Uma dessas iniciativas é 

a criação de um perfil no Instagram para a loja, mídia que costuma ser usada para 

fomentar interações com os clientes, fortalecendo os relacionamentos de longo prazo, 

sendo assim uma ferramenta fundamental para gerar interesse pela marca (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017).  

Portanto, de acordo com a teoria de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), as 

donas de loja, gerenciando as suas redes sociais, fomentaram esses relacionamentos 

como mostra no relato a seguir da entrevistada 2:  

“A gente tinha uma página no Instagram, e ela era movimentada. Tivemos 
ajuda de uma moça no começo, eu colocava conteúdos sobre autoestima, 
sobre o meu dia a dia, a gente colocava quando ia viajar, quando a gente ia 
para São Paulo, a gente fazia alguns vídeos e foi indo. A nossa página era 
muito boa. Era muito movimentada.” 

Segundo Marques (2016), quem utiliza o Instagram está em busca de 

inspiração, de conteúdos relaxantes, divertidos e, por conta disso, mesmo possuindo 

uma conta comercial, o foco deve ser em postagens com um tom social, agregando 

mais conteúdo e não somente vendendo o seu produto. Pensando nessa questão, e 

na citação da entrevistada 2, é possível inferir que a estratégia dessa empresária vai 

ao encontro dessa teoria, mostrando resultados positivos ao utilizar conteúdos como 

forma de encantar o seu público.  

Outra ação realizada por duas das empreendedoras entrevistadas, com foco 

em mitigar os impactos da pandemia, foi o investimento no modelo de mala delivery, 

que consiste em levar uma mala com roupas da loja para a casa de suas clientes. 

Pelos relatos das duas empresárias, esse é um modelo muito próspero que tem 

gerado várias vendas. A entrevistada 4 comentou que, desde que abriu a loja em 

março, fez em torno de 80 malas delivery e somente duas não converteram em 

nenhuma venda. Já a entrevistada 3 comentou que começou devagar, mas que esse 

formato tem se mostrado promissor, conforme seu relato:  

“...já as entregas por delivery, eu comecei fazendo só para conhecidos, mas 
uma amiga foi falando para outra, as indicações foram crescendo cada vez 
mais e, no final, eu estava vendendo muito.”  

Outra estratégia utilizada pela entrevistada 4 foi a parceria com influencers 

digitais divulgando as roupas da loja. A proprietária enfatiza que é uma tática que vem 
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resultando positivamente no negócio. Para Hoyer e Macinnis (2011), existem diversas 

fontes de influência ao consumidor, algumas passando mais credibilidade que outras, 

e, como ponto importante, os autores ressaltam que as fontes de marketing passam 

menos credibilidade, sendo percebidas como tendenciosas e manipuladoras. Já as 

fontes de não marketing - como alguns artigos ou blogs -transpassam mais 

confiabilidade. Apesar de os autores não citarem influenciadoras digitais, analisando 

que muitas são especialistas em determinados assuntos, pode-se considerar que 

muitos dos consumidores são influenciados por essas personalidades e passam a 

confiar mais nas suas avaliações do que na de vendedoras da loja propriamente dita.  

De acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), a marca deve ser centrada 

nos indivíduos, conseguindo assim se tornar mais humana. Marcas com essas 

qualidades se destacam aos olhos da população. As empresas devem conseguir 

transpassar uma personalidade para a marca, fazendo com que o cliente sinta-se 

conversando com um amigo. Sendo assim, a estratégia de utilizar influencers digitais 

trabalha com a aproximação da marca com os seus clientes.  

Essa tática também é perceptível em outra ação das empresárias 1 e 2 que 

afirmaram que sempre usam as roupas da própria marca, e que este ato traz bons 

resultados. Dessa forma, como citam Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), a marca 

passa a ter uma personalidade e se torna mais próxima das clientes, como descreve 

a entrevistada 2. 

“...o que você está vestindo elas querem, por isso sempre que eu ia, trazia 
algumas peças pra mim e sempre usava essas peças.” 

Existem diversas maneiras além das citada acima para conseguir diferenciar o 

seu comércio frente a concorrência, como as entrevistadas 1 e 2, que afirmam que o 

diferencial de suas lojas era elas serem as proprietárias, principalmente a entrevistada 

2 que afirma:  

 

“...Na minha loja era eu, como eu já chegava fazendo bagunça, tem clientes 
que já chegavam na minha loja perguntando onde eu estava.”  

Já a entrevistada 3 aborda mais a gestão e escolha das peças, além do 

atendimento de qualidade como na citação a seguir:  
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“Com certeza é essencial a questão de ter bons funcionários e, também, 
sempre inovar! Ficar de olho nas novidades e agir rápido. Comprar bem e não 
demorar muito para trazer as coisas para a loja. Como a questão das 
modinhas, como tie dye que está rolando agora, os tricots diferentes, roupas 
com escritas e tudo mais. E, também conhecer bem o seu público, o que eles 
gostam, a preferência e tudo mais. Eu sei por exemplo que as peças que eu 
vendo para o pessoal que gosta de golfe não vai ser as mesmas que das 
meninas do tênis, que a japonesada gosta, das peças desse estilo. E o 
público mais classe C, que vai para o shopping, gosta de outro, isso é bem 
importante.” 

Percebendo este ponto abordado pela entrevistada 3, acerca de saber escolher 

as peças de roupas certas é levantado pelas outras respondentes como um grande 

obstáculo a ser ultrapassado. De fato, muitos consumidores estão em busca de 

exclusividade. E existe uma grande dificuldade em identificar e agrupar pessoas com 

gostos e características semelhantes e, por este motivo, o conhecimento sobre o seu 

público-alvo, compreendendo as suas preferências e interesses é de extrema 

importância para qualquer tipo de negócio (LAS CASAS, 2019). Como relata a 

entrevistada 2, enfatizando que conhecer o seu público-alvo é essencial:  

“Vou ser bem sincera com você. Primeiro, o maior desafio é que você tem 
que gostar sabe, porque eu sempre trabalhei com mulher. Eu trabalhava em 
uma clínica de estética, eu fui braço direito da dona de um hospital e ela 
sempre falava assim: você tem que agradar o público feminino. O feminino 
que leva você para a frente e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu acho 
que o desafio é você saber o que ela está pensando. Quando ela entra na 
sua loja, o que ela está vendo. O que você pode oferecer para ela? Eu acho 
que é um desafio muito grande. O maior desafio mesmo é o dia a dia. Você 
olhar, conquistar o cliente, deixá-lo fiel a você, porque hoje tem muito, o leque 
é muito grande, é muita concorrência. Você tem que estudar o perfil da sua 
cliente.” 

Em relação ao público-alvo, como citado acima, é de extrema importância 

compreendê-lo. Ademais, é necessário acompanhar as suas mudanças de 

comportamento, como mostra a entrevistada 3 ao enfatizar que passou a existir um 

nível de pressa em suas compradoras devido ao momento:  

“Agora com esse senso de urgência, o ticket médio aumentou. As pessoas 
compram mais. Elas sabem que tem dinheiro no momento e, como com a 
pandemia, é tudo cheio de surpresas. Elas nunca sabem o dia de amanhã, 
então acabam gastando mais. Acabei tendo que adequar meu estoque 
também, comprando roupas mais confortáveis, que as pessoas usam para 
ficar em casa, de home office mesmo. Foi tudo realmente uma surpresa.”  

Além disso, a percepção em relação ao negócio, aos olhos das 

empreendedoras, ainda é muito incerta. Onde há um destaque, no setor de comércio 

existem muitas nuances. Apresentando dois pontos de vista diferentes, destaca-se 
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que, para a entrevistada 3, apesar da incerteza no negócio, existe uma preocupação 

a se adequar ao período, já para a entrevistada 2, que fechou a sua loja por conta da 

pandemia, ela almeja daqui há alguns anos, abrir novamente uma loja, porém com 

mais solidez. 

“Loja você nunca tem certeza de nada! O que sempre ajuda é você ter as 
coisas certas na hora certa. Os produtos certos e, é claro, a recomendação 
de conhecidas. Tentamos nos adequar ao período, coisa que eu nunca fiz, ou 
tinha pensado em fazer. Eu acabei fazendo e deu certo...” - (Entrevistada 3). 

“Olha, agora nesse exato momento, devido a todas as circunstâncias que nós 
estamos vivendo, eu acho muito difícil. Quem sabe daqui uns 2 ou 3 anos.... 
Eu tive uma proposta para abrir uma loja lá também nos Estados Unidos, 
como a loja brasileira, pegar aqui para levar lá, mas por enquanto eu não me 
vejo abrindo loja. Eu tenho que ter muita estabilidade para abrir uma loja hoje, 
e olha que a gente tinha bastante, a gente tinha bastante e foi tudo o que a 
gente tinha.” - (Entrevistada 2). 

Com base nas entrevistas, foi possível perceber os desafios em gerir um 

negócio no ramo de vestuário, principalmente na escolha certa das peças e no 

conhecimento do público-alvo, além de diversas possíveis estratégias, inclusive 

relacionadas à pandemia, que podem alavancar as vendas. 

 Desta maneira, a próxima etapa da análise qualitativa relata os insights obtidos 

através das entrevistas com as consumidoras, buscando um entendimento desse 

público para que possam inspirar e embasar estratégias para a Giorni Belli.  

5.2 ANÁLISE QUALITATIVA - CONSUMIDORAS 

 Foram realizadas 8 entrevistas em profundidade com consumidoras, com o 

objetivo de compreender seu comportamento de compra de roupas, tanto no mundo 

digital quanto em lojas físicas. Analisando os dados demográficos das entrevistadas, 

percebesse um perfil predominantemente das classes A e B, moradoras de Curitiba e 

região metropolitana e com idade em torno de 22 anos, conforme representado no 

quadro 8 abaixo.  
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Quadro 8 – Perfil das Entrevistadas 

Entrevistado Idade Perfil Classe Hobbies Estilo de Roupa 

Entrevistada 1 
 

21 
Estudiosa, tímida e 

animada 
A 

Gosta de assistir séries, 
ficar com a família, sair 
a parques e para comer 

Estampas, peças 
básicas e roupas 

decotadas 

Entrevistada 2 
 

19 
 

Feliz e tímida 
B 
 

Gosta de sair com os 
amigos para shoppings 

e cafés 
 

Peças versáteis 
e básicas com 
tons branco e 

preto 

Entrevistada 3 
 

23 
 

Extrovertida e 
responsável 

A 
 

Gosta de sair com os 
amigos para bares e 
cafés e ver séries. 

Roupas básicas, 
cores pretas, 
cinza e rosa 

Entrevistada 4 
 

29 
 

Personalidade Forte e 
comunicativa 

D 
 

Gosta de sair para 
comer e sair com os 

amigos 

Estampas, 
confortáveis, e 

peças decotadas 
e roupas pretas 

Entrevistada 5 
 

22 
 

Comunicativa, 
estudiosa e ansiosa 

C 
 

Gosta de ler e assistir 
séries 

Simples, roupas 
pretas sem 
estampa 

Entrevistada 6 
 

23 
 

Acomodada e 
energizada 

C 
 

Gosta de jogar no 
computador e sair na 

casa de amigos ou em 
shoppings 

Casual, 
estampas 

coloridas e tons 
de laranja 

Entrevistada 7 
 

23 
Discreta, reservada e 

estudiosa 
C 

Gosta de ver séries e 
andar pelo centro 

Confortáveis e 
discretas sem 

estampa, tons de 
preto 

Entrevistada 8 
 

22 Extrovertida e falante B 

Gosta de sair em raves, 
e ao ar livre, ficar com o 

namorado e assistir 
séries 

Roupas básicas, 
confortáveis, 

tons de preto e 
cinza 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

 As respondentes possuem traços de um perfil comunicativo, extrovertido e 

bastante animado, impulsivas e ansiosas e algumas sendo mais reservadas e tímidas. 

Possuem como interesses assistir séries e sair com os amigos em shoppings, cafés e 

bares. Dão muito valor às suas amizades e familiares, gostando de utilizar vários tipos 

de acessórios como joias, semi joias, brincos, colares, pulseiras e cintos. Como 

mostra algumas entrevistadas: 

“É como eu me descreveria, acho que eu sou uma pessoa mais discreta 
mesmo, mais na minha.” (Entrevistada 7). 

 “Eu sou uma pessoa comunicativa, gosto bastante de falar, uma pessoa 
transparente, que gosta de deixar como se sente muito claro.” – (Entrevistada 
5). 

“Eu sou uma pessoa tímida no início, mas sou uma pessoa muito falante, é, 
sou uma pessoa muito animada assim, meu Deus é muito difícil falar 
isso...Sou muito família, é muito família e amigos, mas principalmente muito 
família” – (Entrevistada 1). 
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“Acessórios eu compro bastante online é bijuteria, brinco, colar, pulseira eu 
acabo comprando bastante.” – (Entrevistada 5). 

“No impulso? Sim, sim, sim, sim, isso já aconteceu mais de uma vez comigo 
em relação a cinto, de eu ver tipo a calça com cinto e acabar levando o cinto 
também, a isso já tentaram assim tipo  de eu estar vendo uma blusinha aí tá 
com colar mas eu não gosto muito do colar que acabo não comprando mas 
com cinto já. ” – (Entrevistada 4). 

 

Analisando a compra online das entrevistadas, percebe-se que existe uma 

grande variedade de produtos que são comprados através do mundo digital, como: 

livros, acessório, cosméticos, comida, roupas e sapatos. Comportamento este que 

está em sinergia com o estudo divulgado no jornal Estado de Minas (15 set. 2020), 

que aponta as categorias mais vendidas durante o período de isolamento brasileiro 

como sendo: videogames, beleza e saúde, computadores e acessórios. Além disso, 

Arthur e Mori (2020) mapearam um crescimento relacionado à busca no Google de 

algumas categorias como a de perfumaria online, lojas de bebê online, lojas de pijama 

online e hortifruti delivery, todos esses pontos mostrando a diversidade de objetos e 

categorias que os consumidores têm se adaptado para comprar online.  

A partir desse tema, é perceptível destacar 3 diferentes perfis de consumidoras 

relacionado às compras online: o primeiro perfil são das entrevistadas que não 

compravam online e passaram a comprar por conta da pandemia, porém, ainda tendo 

preferência as lojas físicas, onde podem experimentar as roupas, como mostra a 

entrevistada 1:  

“Eu tenho preferência pelo fato do físico porque a gente consegue provar a 
roupa, mas essa é a única coisa que eu prefiro, você pode provar e saber se 
ficou bom ou se não ficou bom.”  

Já o segundo perfil percebido é o das mulheres que, mesmo com a pandemia, 

ainda não gostam de comprar online, devido a algumas barreiras como a segurança e 

os tamanhos das roupas, como descreve a entrevistada 4: 

“Não gosto de comprar online. Não gosto muito porque apesar de a gente ter 
né uma flexibilização em relação a lei do consumidor para  comprar online 
para troca, eu não sinto muita segurança porque eu tenho 1,53 de altura né, 
não sou uma pessoa magra, então geralmente os modelos que eu vejo na 
internet dificilmente ficam bons em mim. Então por algumas experiências 
ruins que eu tive que eu não gosto muito. Compro outras coisas, mas roupa 
não.” 
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O terceiro perfil percebido é das consumidoras que gostam bastante de 

comprar online. Elas estimam a facilidade e o conforto, inclusive preferindo muitas 

vezes comprar pelo aplicativo e não pelo site, como demonstra a entrevistada 7:  

“Se for roupas para o dia a dia, para o trabalho, mais fácil de encontrar, aí 
talvez eu opte por lojas online. Aí se eu quiser um lookinho para ir para a 
festa, eu vou da loja da China, mesmo que demore para chegar, eu sei que já 
fica um pouquinho mais exclusivo. “  

“Eu sempre ia em shopping, mas agora se eu compro em shopping é caso eu 
precise para já. Eu tenho uma amiga que tem lojinha e eu tenho preferido os 
modelos de Instagram, tanto para ajudar a pessoa como pela praticidade dela 
trazer até a minha casa, então nos últimos anos eu totalmente mudei para 
comprar online.” 

Além dos canais já citados, as entrevistadas abordam também a compra por e-

commerce como a OLX, por receber descontos através de e-mail marketings, por 

anúncios no Instagram e pelo WhatsApp. Porém, enfatizaram que tanto pelo direct do 

Instagram como pelo WhatsApp o atendimento deve ser rápido, o que converge 

diretamente com o estudo já abordado neste trabalho de Rennie e Protheroe (2020), 

em que o poder do agora é de extrema importância para a efetividade da compra 

online. Esse senso de urgência no atendimento também pode ser constatado no 

relato das entrevistadas 8 e 1 respectivamente:  

“Já cheguei a mandar mensagens pelo Whats para comprar uma roupa, só 
que ela demorou bastante para responder e ai tipo quando mandou o preço 
era ok mas eu fiquei com um pouco de preguiça assim de comprar pela 
demora sabe, eu sou mais as coisas ali agora.”- (Entrevistada 8).  

“O do WhatsApp é bem tranquilo, você conversa ali rápido com a pessoa, ela 
consegue mandar foto para você. Foi bem tranquilo, ponto positivo mesmo. “- 
(Entrevistada 1).  

É viável perceber pelas entrevistas alguns fatores motivadores de compras 

online, como: ter um preço melhor e mais atrativo, mais variedade de produtos, além 

de ser mais prático e confortável poder fazer as suas compras de casa. Ademais, 

muitas meninas citaram que compraram alguma peça online por olhar um anúncio no 

Instagram. Porém como barreiras para essa compra online aparecem o valor do frete, 

a demora na entrega e, para a compra de roupas, não poder experimentar as peças.  

De acordo com um estudo feito pela NZN Intellingence e divulgado pelo site E-

commerce Brasil (15 mar. 2019), a agilidade, comodidade e os melhores preços são 

os principais fatores que influenciam uma pessoa a comprar online. Como exemplo é 
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possível perceber esses pontos positivos a partir dos comentários da entrevistada 1, e 

o ponto negativo relacionado a espera na citação da entrevistada 5:  

“Eu na verdade vi uma propaganda de uma loja no Instagram e então eu 
entrei no site e vi que era uns preços bons e eu comprei. Foi bem rapidinho, 
eu fiz no cartão, no mesmo dia já aceitaram o pagamento e no outro dia já 
apareceu que o objeto tinha sido postado para a entrega. “- (Entrevistada 1).  

“Ah porque a parte, principalmente a parte do cosmético e livro, que você não 
precisa experimentar para ver se fica bom é mais fácil, porque é mais cômodo 
você estar em casa e comprar, você não precisa sair. Esse é o ponto positivo. 
“- (Entrevistada 1).  

“Ah, o que eu gosto, é muito pela variedade assim, e por acabar sendo assim 
por não ter que sair de casa né. Me irrita muito ficar dentro de lojas, ficar 
esperando fila, então acaba sendo mais fácil. Mas o tempo de entrega é, eu 
sou o tipo de pessoa que gosta de comprar e já usar, e daí as vezes me 
desanima um pouco ter que ficar esperando uma semana, duas semanas 
para chegar alguma coisa.” - (Entrevistada 5).  

Outro ponto importante acerca das compras online é em relação a segurança, 

e a partir das respostas foi possível perceber que a maioria das entrevistadas se 

sente segura em comprar online. Porém, para se resguardarem acabam fazendo uma 

pesquisa sobre a empresa, como ilustra a fala das entrevistadas 1 e 3:  

“Na hora que eu vou comprar online, eu sempre pesquiso sobre a loja, ver se 
o produto vai chegar mesmo. Se tiver avaliação boa eu fico tranquila assim e 
geralmente é indicação também.” - (Entrevistada 1). 

“Para falar bem a verdade, eu sinto zero medo. Pior que eu até preciso me 
tocar mais com isso porque em muitos dos sites que eu tenho mais costume 
de comprar meu cartão de crédito está até cadastrado. Então realmente é 
mais prático.” - (Entrevistada 3).  

 Analisando os principais estilos de roupas, de acordo com as entrevistadas, o 

estilo que mais se destacou foram as roupas básicas, peças mais simples e 

confortáveis para se utilizar no dia a dia. A escolha de vestimentas com estampa 

também chama a atenção no momento de compra, porém, o conforto e a simplicidade 

são os fatores mais relevantes na hora da escolha das peças.  

Já em relação aos principais locais para o consumo de roupas, as lojas físicas 

tiveram um maior destaque, tendo em vista que grande parte das entrevistadas preza 

muito poder experimentar as peças, para analisar o caimento da vestimenta antes de 

efetuar a compra, conforme mostra o relato da entrevistada 1 abaixo: 
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“Eu tenho preferência pelo fato do físico porque a gente consegue provar 
roupa, mas essa é a única coisa que eu prefiro, você pode provar e saber se 
ficou bom ou se não ficou bom.”  

Lojas de departamento como Renner, C&A e Marisa também foram bastante 

mencionadas como locais de consumo de roupas, visando principalmente peças mais 

básicas. Alguns e-commerce e marketplaces como: SHEIN, Youcom e Dafiti também 

foram referências de locais de compra de roupas, tendo em vista a praticidade e 

economia de tempo. O fato de não poder experimentas as peças é um fator que é 

mencionado em diferentes pontos da entrevista e tem um peso grande na hora da 

compra, como aponta a entrevistada 2 abaixo:  

“Eu acho que comprar online é muito prático, eu economizo muito tempo. Não 
tendo que ir aos lugares e tudo mais, e você já vê as peças e os looks. E para 
mim o lado ruim é não conseguir experimentar.” - (Entrevistada 2).  

 Examinando os principais métodos de pagamentos utilizadas pelas 

entrevistadas os que ganham um maior destaque são os depósitos e transferências 

bancárias, por contas da praticidade e a ausência de taxas com a utilização das TEDs 

(Transferência Eletrônica Disponível) – tipo de transferência bancária que, se 

realizada até as 17h, cai na conta do destinatário no mesmo dia útil sem existir uma 

quantia máxima para envio, realizadas através dos bancos eletrônicos como o 

Nubank e o Banco Inter, e também devido aos descontos que as lojas e 

estabelecimentos oferecerem caso o consumidor finalize sua compra através de 

transferências.  

Outro destaque foi o uso da ferramenta PicPay - aplicativo que funciona como 

uma carteira digital, o programa permite realizar compras através de smartphones 

com cartões de crédito ou valor de transferência. O usuário pode fazer o 

parcelamento em determinadas lojas e serviços, receber cash back em determinadas 

compras e até dividir as contas com amigos (GIANTOMASO, 2017). Essa modalidade 

é destacada pela entrevistada 3 abaixo: 

“Eu adoro a opção de transferência bancária! Resolvo mais da metade dos 
problemas com transferência, acho super prático e geralmente as lojas fazem 
algum desconto quando é por transferência. E, também adoro PicPay! Tenho 
muitos amigos que usam então é muito bom, super prático.”  

 Já averiguando os estilos de promoções que chamam mais a atenção das 

entrevistadas, o frete grátis foi a opção que mais apareceu no decorrer das 
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entrevistas. Levando em consideração que, grande parte das lojas que utilizam essa 

estratégia têm como objetivo elevar o ticket médio, reduzindo a taxa de abandono de 

compras e aumentando o lucro da empresa, o frete grátis se torna um gatilho mental 

focado em vendas, incentivando o cliente a considerar mais vantajoso adquirir o 

produto com um valor um pouco maior, para não ter que gastar com o manuseio do 

produto até as suas mãos (BARBOSA, 2019). Como comenta a entrevistada 3 abaixo:  

“Para mim a melhor promoção com certeza é o frete grátis. Como por 
exemplo acima de X reais, frete grátis. Mesmo se eu quero comprar uma 
blusa de 70,00 e para o frete grátis preciso fazer uma compra de 200,00 eu 
vou lá e faço uma compra de 200,00 sabe. Porque na minha cabeça eu não 
estou pagando nada para o correio, então faz mais sentindo.”  

 Adentrando na modalidade de mala delivery, ao apresentar o modelo de 

vendas às entrevistadas, a maior parte já conhecia esse serviço e gostavam bastante 

deste método de compra, principalmente por poderem experimentar as peças antes 

de adquiri-las. O conforto e a praticidade também foram alguns adjetivos 

mencionados, tendo em consideração que é possível realizar combinações de looks 

das peças enviadas com as roupas que as consumidoras já têm no guarda-roupa. 

Destaca-se as citações das entrevistadas 2 e 4 respectivamente: 

“Eu já pedi uma mala delivery e eu amei sério, eu experimentei as peças no 
meu tempo, sem ninguém em cima de mim. Também já consegui pensar em 
mais looks com as peças que eu tinha em casa. Então foi ótimo, eu gostei 
muito.” - (Entrevistada 2).  

“É uma experiência, muito boa para mim como consumidora e acho que do 
outro lado também para quem tá vendendo é muito interessante porque no 
meu caso, por exemplo, uma das vezes veio bem mais peças do que eu pedi 
e eu acabei ficando com mais coisas. “- (Entrevistada 4).  

Porém, para consumidoras mais práticas, que não necessitam experimentar as 

peças e não se apegam ao apelo tátil das roupas, a modalidade mala delivery já não 

se torna tão interessante, conforme destaca a entrevistada 3 abaixo:  

 “Eu acho uma ideia da mala delivery muito legal, super criativo, já vi muita 
gente fazendo também e achei bem interessante. Mas de novo, não faz muito 
meu estilo. Como eu não sinto a necessidade de ficar experimentando as 
peças para mim não faz muito sentido pedir a mala sabe. É mais fácil 
comprar a peça direto. Não diria que é preguiça, só que realmente não faz 
meu estilo.” - (Entrevistada 3). 

 Quando questionadas a respeito de qual seria a sua loja ideal, as entrevistadas 

imaginavam um ambiente físico ou um modelo híbrido, que abrangesse uma boa 
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variedade de produtos, sendo um local clean, acolhedor, em uma boa localização e 

bem iluminado. As peças ofertadas seriam em sua maioria roupas mais básicas, o 

atendimento seria exemplar, não contendo abordagens agressivas por parte dos 

vendedores e ocorreriam promoções sazonais.  

Tendo como base a análise das entrevistas em profundidade com as 

consumidoras, foi possível a criação de insights em relação ao comportamento de 

compra para o consumo de peças de roupas, entendendo quais são as preferências 

de consumo, os principais interesses e desinteresses tanto nos produtos ofertados, 

como no processo de compra. E, com isso, pôde-se elaborar perguntas e alternativas 

de respostas para o questionário quantitativo, visando confirmar e/ou identificar outros 

comportamentos relacionados ao consumo de moda para embasar as estratégias de 

Marketing para a Giorni Belli.  

5.3 ANÁLISE QUANTITATIVA  

 Nesta fase do estudo, conforme já mencionado na metodologia de pesquisa, foi 

elaborado um questionário por meio da plataforma Qualtrics, com o objetivo de 

identificar personas e gerar embasamento para a elaboração de estratégias de 

comunicação e venda para a loja Giorni Belli.  

O tempo de coleta das respostas ocorreu durante um período de 12 dias, 

iniciando no dia 5 de outubro e finalizando no dia 16 do mesmo mês. O foco da coleta 

foi conseguir respondentes do sexo feminino e por isso a amostra utilizada foi não 

probabilística por julgamento. Foi possível obter 480 respostas, das quais 348 foram 

válidas, sendo 342 do sexo feminino e 6 do sexo masculino. 

 Para a análise de dados utilizou-se da ferramenta Excel, ponderando acerca 

das frequências encontradas. Vale ressaltar que a primeira etapa da análise do 

estudo foca em compreender o comportamento macro das respondentes. Após isso, a 

segunda parte foca em desenvolver sobre a percepção das respondentes em relação 

as estratégias de vendas apresentadas no questionário. A terceira parte da análise 

tem como objetivo, a partir da frequência de compra, segmentar dois perfis de 

consumidoras. Visto que o intervalo de compra de roupa é relevante para a loja, já 

que a partir desses perfis podem ser feitas estratégias direcionadas para gerar mais 

fluxos e vendas para o negócio.  
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5.3.1 Comportamento Geral das Consumidoras  

A partir dessa etapa, todas as respostas analisadas são referentes somente ao 

público feminino, visto que a loja Giorni Belli foca nesse perfil para a venda de roupas. 

Mapeando os dados demográficos das respondentes, é possível perceber que a 

média de idade é de 22 anos, sendo 50% solteira e 39% namorando, como mostra o 

quadro 9 abaixo.  

 

Quadro 9 - Dados demográficos análise quantitativa 1 

Dados demográficos 

Gênero 
Feminino 100% 

Masculino 0% 

Idade 

Média 22 

Mediana 21 

Moda 21 

Estado Civil 

Divorciada/separada 1% 

Casada/Vive Junto 9% 

Namorando 39% 

Solteira 50% 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Além disso, como observado no quadro 10 abaixo, 90% das respondentes 

moram em Curitiba, residentes principalmente na região Oeste (36%), sendo o bairro 

Bigorrilho predominante. Os bairros centrais também tiveram destaque, 

representando 21% dos resultados, sendo o Água Verde responsável por maior 

concentração de respondentes.  
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Quadro 10 - Dados demográficos análise quantitativa 2 

Dados demográficos 

Renda Familiar 

Classe E 8% 

Classe D 18% 

Classe C 30% 

Classe B 24% 

Classe A 20% 

Ocupação 

Não estou trabalhando 46% 

Estágio remunerado 18% 

Emprego assalariado CLT 18% 

Trabalho eventualmente 5% 

Empresário / empreendedor 4% 

Funcionário público 1% 

Autônomo / profissional liberal 8% 

Cidade 
Curitiba 90% 

Outros 10% 

Regiões de Curitiba 

Central 21% 

Norte 13% 

Leste 13% 

Sul 18% 

Oeste 36% 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

Utilizando a faixa salarial por domicílio do IBGE (2019), entendeu-se que as 

classes sociais predominantes no estudo são: 44% das respondentes das classes 

A/B, enquanto 30% da classe C, e 26% das classes D e E.  

Já para a situação de trabalho atual, nota-se que existe uma grande 

predominância entre as respondentes que não estão trabalhando, o que poderia ser 

um ponto negativo para o consumo de roupas. Entretanto, ao analisar a situação de 

trabalho juntamente com a frequência, constata-se que este ponto não é um 

impeditivo para a compra de roupas, pois 38% desse público compram roupas a cada 

3 meses, e 31% compram uma vez por mês.  

 Além disso, entendendo que muitas respondentes fazerem parte do grupo de 

influência dos autores deste TCC, como estudantes, os mesmos, apesar de não 

estarem exercendo ocupação profissional, moram com os pais e recebem o suporte 

familiar para arcar com suas despesas de educação e consumo de roupas. 

Para o consumo das roupas, é de forma expressiva que as lojas físicas 

aparecem com maior destaque, sendo o meio preferido para compra das 

respondentes. Convergindo com os resultados encontrados a partir das entrevistas 
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qualitativas, na qual o impeditivo para comprar roupas online é a experimentação da 

peça, fato considerado importante para essas consumidoras, levando-as a gostar 

mais dos estabelecimentos físicos. No gráfico 1 é possível visualizar esse favoritismo.  

 

Gráfico 1 - Preferência por tipo de loja 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

  

Por conta de a loja física ser o principal meio de compra dessas consumidoras, 

quando analisado a motivação de compra, por meio de uma questão de múltipla 

escolha, percebeu-se que esse consumo de roupas é motivado principalmente pelo 

fato de querer vestir algo novo, seguido pelas promoções em lojas como é possível 

ver no gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Motivação de compra 

 

Resposta Múltipla: Total superior a 100% 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

 Portanto, como o estabelecimento comercial é o principal canal de compra 

dessas consumidoras, as promoções em lojas são um forte motivador de compra de 

roupas, principalmente quando comparado com promoções online. Vale ressaltar 

também, que nessa questão havia a possibilidade de selecionar a opção outros, com 

abertura para a escrita, onde 17 pessoas assinalaram respondendo pontos de 

motivação como ansiedade, humor, necessidade de comprar uma roupa nova, criar 

estilo, como mostra na figura 22. 

 

Figura 22 - Mapa de palavras 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
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Compreendendo a preferência de escolha entre uma loja de roupas física ou 

online, as respondentes levam em consideração alguns fatores. Por meio de uma 

questão de múltipla escolha, foi possível identificar que os principais motivos são: as 

peças terem qualidade e a consumidora já ser cliente. Outro fato que se pode 

destacar é que entre preferir indicação de amigos, familiares ou bloggers e 

influencers, a resposta que predomina são a indicação de amigos e familiares, como 

mostra o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Influências para escolher uma loja 

 

Resposta Múltipla: Total superior a 100% 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

 

Analisando os gráficos 2 e 3 é perceptível a divergência quando se trata de 

promoções online e em loja física, onde para motivação de compra a promoção em 

loja física tem mais relevância, já em contraposição para a escolha da loja, a 

promoção online aparece com mais força, essas respostas estando diretamente 

conectadas com a percepção de que sites possuem uma melhor oferta de preços, 

assim como ter mais variedades de produtos e maior comodidade, conforme exposto 

no gráfico 4 abaixo.  
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Gráfico 4 - Comparação de loja online e loja física 

 

Resposta Múltipla: Total superior a 100% 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Como já abordado anteriormente, de fato o principal ponto positivo da loja física 

é a experimentação da roupa, ficando claro, quando analisado que 99% dos 

respondentes apontam esse fator como destaque para esse canal.  

Para identificar outros fatores que pesam na decisão de compra foi 

apresentado às respondentes uma questão de diferencial semântico, em que se 

colocam uma dualidade entre os fatores. Os resultados estão apresentados na figura 

23 abaixo. 

 

Figura 23 - Diferencial semântico 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

 

A partir destes dados, percebe-se uma predominância nos valores medianos, 

sem que nenhum dos lados se destaquem, porém quando analisado a partir da 

frequência é possível perceber uma grande diferença como destaca a figura 24.  
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Figura 24 - Diferencial semântico por frequência 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
 
 

 É viável afirmar que as pessoas preferem peças básicas, tradicionais, 

valorizando o conforto, a durabilidade e a variedade de peças, mas com preços 

acessíveis. No que se refere ao atendimento, tem-se opiniões divididas entre uma 

parcela que prima pelo atendimento personalizado e outra que tem preferência por 

um atendimento rápido e automatizado. Da mesma forma no que se refere às 

promoções, tem-se opiniões bem dicotômicas, com uma parcela expressiva que prima 

pelo frete grátis e outra pelos descontos. 

Para descontos complementando a análise acima, quando as respondentes 

são questionadas, por meio de uma questão de resposta múltipla, quais os melhores 

tipo de ofertas a primeiro momento aparece o frete grátis (74%), cupons de desconto 

(72%), leve dois pague um (50%), e com uma porcentagem não muito relevante de 

33% os descontos de primeira compra.  

Abordando em relação as peças mais compradas, é possível inferir que as 

blusas básicas possuem uma grande predominância, como já inferido no parágrafo 

acima, logo em seguida se destacam as calças jeans, ponto muito relevante para a 

loja, pois em seu estoque ainda não possui esse produto. Conforme gráfico 5, 

referente as peças de roupas.  
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Resposta Múltipla: Total superior a 100% 

Fonte: Os autores, 2020.  
 
 

Em relação a preferência de cores e estampa, ao visualizar o gráfico 6, fica 

nítido o gosto pelas tonalidades de preto, branco, podendo também estar vinculado ao 

favoritismo pelas peças básicas, na sequência identifica-se as estampas e os tons de 

azul, já com baixa preferência  está animal print e tons de amarelo podendo ser usado 

como base para a loja no momento de escolhe das peças para venda, conforme 

representado no gráfico 6.  

  

Gráfico 5 - Peças de roupas 
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Resposta Múltipla: Total superior a 100% 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Além de mapear as preferências por tipo de peças, cores, também foi 

levantado se essas consumidoras costumam comprar acessórios em lojas de roupas, 

como apresentado no gráfico 7.  

 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

Gráfico 6 - Preferência por cores e estampas 

Gráfico 7 - Compra de acessórios em lojas de roupas 



 
 

101 

 A pesquisa aponta que mais da metade das consumidoras não costumam 

comprar acessórios em lojas de roupas, porém para complementar esse ponto, nas 

entrevistas qualitativas identificou-se que as consumidoras gostam de usar acessórios 

para compor o seu look. No questionário quantitativo, quando questionadas acerca de 

quais acessório são os mais comprados tem-se destaque para brincos, colares e 

bolsas, como mostra o gráfico 8.  

 

Gráfico 8 - Acessórios 

 

Resposta Múltipla: Total superior a 100% 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

 

 É de extrema importância compreender também, para uma comunicação mais 

assertiva, quais os canais que essas consumidoras gostam, como pode-se visualizar 

no gráfico 9, o Instagram e WhatsApp são os mais acessados diariamente, tornando 

estes meios interessantes para a comunicação com o consumidor.  
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Gráfico 9 - Uso das redes sociais 

 

 
Fonte: Os autores, 2020.  

 

Além dos fatores citados anteriormente, as consumidoras também foram 

questionadas em relação a frequência de compra de roupas. Como apresentado no 

gráfico 10, é visível abordar que 42% compram roupas mensalmente e 77% compram 

roupas pelo menos a cada três meses. 

 

Gráfico 10 - Frequência de compra de roupas 

 
Fonte: Os autores, 2020.  

 

A partir desses dados, criou-se dois perfis de públicos, as que compram pelo 

menos uma vez ao mês, que possuem uma paixão por compras e aquelas que 

compram de modo ocasional de 3 a 6 meses, os dados mais aprofundados por perfis 

serão abordados após a análise de receptividade a novas formas de vendas, no 

tópico de comportamento de perfis.  
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5.3.2 Receptividade a novas formas de venda de roupas 

No questionário foi levantada a receptividade a duas ações estratégicas 

voltadas para a venda de roupas: a mala delivery, e o box de roupas. Para as 

respondentes compreenderem do que se trata essas estratégias, foram expostas 

explicações conforme descritas a seguir.  

Mala Delivery: Mala Delivery é uma estratégia de vendas voltada para o 

mercado de moda que consiste na entrega de uma mala de roupas personalizada 

composta por peças da loja, na qual a cliente pode experimentar e escolher as peças 

que gostaria de comprar com mais conforto e praticidade. A figura 25 detalha como 

funciona essa estratégia.  

 

Figura 25 - Mala Delivery 

 

 

 
Fonte: Os autores, 2020.  
 

 

O resultado apontou que, 186 respondentes, metade da amostra, nunca tinham 

ouvido falar desse modelo, e após entenderem do que se trata 81% demonstrou 

interesse em solicitar uma mala delivery, apontando uma grande oportunidade de 

expansão de vendas por meio dessa modalidade. Já entre a outra metade das 
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respondentes que conheciam, apenas 30% já solicitou uma mala delivery, e dessas 

que solicitaram, 91% gostaram da experiência. 

Outro resultado surpreendente demonstrado no gráfico 11, seria de que, das 

respondentes que já pediram mala delivery, 86% compraram alguma peça sendo que 

60% compraram entre 2 a 3 peças, e apenas 4% não compraram nada, mostrando 

que, de fato, essa estratégia pode dar bons resultados, como já abordado 

anteriormente no modelo híbrido de varejo, que mostra a conversão da mala delivery 

muitas vezes maior do que a da loja chegando a 60% (SIMBIO, 2020). 

 

Gráfico 11 - Quantidade de peças compradas pelas consumidoras de mala delivery 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Dentre o público que conhecia, mas não solicitou a mala delivery (70%), os 

motivos principais são: não conhecer ninguém que faça esse trabalho (37%), não 

comprar roupas com frequência (13%), preferir comprar roupas em loja física (13%).  

A partir desses dados acerca da mala delivery é possível concluir que está 

seria uma estratégia promissora, podendo substituir a necessidade de as clientes irem 
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até uma loja física, agregando praticidade a vida das consumidoras, existindo o 

benefício de poder experimentar as peças de roupas, tendo a possibilidade de 

combinar as peças da loja com as peças do armário da consumidora.  

Já para o box, foi apresentado a seguinte descrição: O box por assinatura, é 

um modelo onde o cliente assina um plano como o mensal para receber itens de seu 

interesse em sua casa, como por exemplo os boxes de skin care, onde você paga um 

valor mensal e recebe a cada mês uma caixa com produtos selecionados na sua 

casa, esses produtos que você recebe são escolhidos pela loja.  

Para exemplificar uma possível estratégia de box por assinatura da Giorni Belli, 

foi criada a figura 26 abaixo.  

 

 

 
Fonte: Os autores, 2020.  

 

Como demonstrado no gráfico 12, a maior porcentagem seria referente a 

consumidoras que certamente comprariam o box de roupas, e juntamente com as 

respondentes que provavelmente comprariam resulta na porcentagem de 56%, 

demonstrando grande aceitação das respondentes nesta nova modalidade de 

compra, trazendo uma oportunidade a ser explorada pela Giorni Belli.  

 

 

 

 

Figura 26 - Box 
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Fonte: Os autores, 2020.  

 

Para essas respondentes, 192, que teriam interesse em receber o box de 

roupa, foi apresentado como demonstrado na figura 27, quatro opções de box 

diferentes que as respondentes poderiam optar, para cada opção de box foram 

apresentadas faixas de valores, dessa forma as respondentes poderiam assinalar 

quanto estariam dispostas a pagar por aquele box, as faixas de valores apresentadas 

variam de R$ 65,00 a R$ 200,00, como ilustrado na quadro 11. Caso a respondente 

não se identificasse com o box havia a opção também de marcar: “Não gostaria dessa 

opção de box”.  

 

Figura 27 - Opções de Box 

 

Fonte: Os autores, 2020. 

Gráfico 12 - Intenção de compra do box de roupa 
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Como resultado deste levantamento, percebe-se que os quatro modelos de 

assinatura têm grande aceitação pelas respondentes da pesquisa, com destaque para 

os modelos de pretinho básico e de looks de seu estilo, em que respectivamente 

obtiveram somente 6% e 5% para a opção de: “ Não gostaria de receber esse box”. 

Como demonstrado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Aceitação dos modelos de box 

 

Fonte: Os autores, 2020. 

 

Avaliando o box de body, apesar de ter uma aceitação de 58% para o valor de 

R$ 65,00 a R$ 85,00, também é o que possui a maior taxa de rejeição, muito 

justificado também pelas respondentes não comprarem com frequência essa peça, 

ponto demonstrado na análise geral das consumidoras.  

O box de look baladinha predomina para a opção de valores: de R$ 85,00 a R$ 

130,00, porém a sua taxa de rejeição está em 19% segunda mais alta após o box do 

body.  

Analisando o box de looks de seu estilo, ressalta-se que é o box com menor 

taxa de rejeição e com maior disposição de pagar um valor mais alto, demonstrando 

que esse pode ser um produto premium da loja, podendo estar vinculado com uma 

entrevista, para traçar o perfil dessa consumidora, algo direcionando para uma 

consultoria de imagem, agregando valor o box.  

Para o box pretinho básico a aceitação também é grande, especialmente 

vinculado ao preço de R$ 65,00 a R$ 130, ponto diretamente conectado ao ser 

analisado as peças de roupas mais compradas por essas respondentes e 

entrevistadas, onde volta a se ressaltar as roupas básicas.  

Com isso, foi possível mapear também que o tempo de assinatura que essa 

amostra gostaria, a opção de 3 meses possui uma aceitação de 33%, 1 mês sendo 

26% das respostas e 6 meses com 20%. 
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5.3.3 Comportamento dos Perfis 

Adentrando as segmentações criadas, a variável frequência na compra de 

roupas é um ponto fundamental para essa análise de perfis, pois a partir desta 

frequência foram identificados dois diferentes grupos de respondentes, como citado 

anteriormente, as consumidoras que compram roupas mensalmente ou mais de uma 

vez por mês, sendo consideradas como Apaixonadas por Compras, e as que 

compram roupas de 3 a 6 meses, assim classificadas como Compradoras  

Ocasionais. A partir desse ponto, as análises expostas representam a relação destes 

dois perfis que totalizam 325 respondentes1. 

As Apaixonadas por Compras, gostam de comprar roupas por diversos 

canais, têm preferência por lojas físicas, porém, também compram por meio de sites e 

lojas no Instagram, são muito influenciadas por promoções online e adoram olhar 

looks na internet. Ficam de olho nos anúncios das redes socias e preferem receber 

conteúdos das lojas por meio do Instagram, WhatsApp e e-mail marketing, sendo um 

perfil mais moderno que gosta de diversificar em suas compras, além disso, essas 

consumidoras tentam unir conforto e estilo para compor os seus looks, valorizam 

peças inovadoras, apesar de não abrir mão de algumas combinações tradicionais.  

Já as Compradoras Ocasionais saem para comprar roupas por conta de 

ocasiões especiais, buscam mais por peças confortáveis e tradicionais para compor 

suas combinações, adquirem essas  peças principalmente em loja física, que como já 

mencionado na entrevista qualitativa, é primordial para essa consumidora 

experimentar a peça para comprar a roupa, são atraídas por promoções e muitas 

vezes preferem não ser contatadas pelo WhatsApp ou e-mail para receber novidades 

de lojas de vestuário.  

Observando novamente a frequência de compra desses dois grupos, 

representado pelo gráfico 13 abaixo, é possível perceber que as Apaixonadas por 

Compras são um grupo um pouco menor do que as Compradoras Ocasionais.  

 

_______________  
 
1 Nesta análise foram excluídas da base as consumidoras que compram roupa a cada um ano ou 

menos, totalizando 17 respondentes.  
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Fonte: Os autores, 2020.  

 

Realizando uma comparação dos perfis citados com a figura 28, é viável inferir 

que as Apaixonadas por Compras estão diretamente conectadas ao fast fashion, 

definido pela tática focada em diminuir os processos nos ciclos de compra, 

produzindo com prazos menores novas entradas de roupas nas lojas, para que seja 

possível atender a demanda dessas consumidoras que compram peças mensalmente 

(WANG, 2010).  

 

Figura 28 – Ciclo da moda 

 

Fonte: Wang, 2010.  

 

Fazendo uma conexão destes pontos expostos acerca do Fast Fashion , com a 

intenção de compra de box, uma das estratégias citadas anteriormente, é possível 

perceber que de fato, para as Apaixonadas por Compras, como demonstrado no 

Gráfico 13 - Frequência de compra por perfil 
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gráfico14, se torna uma estratégia promissora, tendo em vista que este público 

demanda a compra de roupas mensal, se encaixando com a tática da venda de 

roupas por box.  

 

 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Para que aconteça essa compra de roupas, não somente relacionado ao box, e 

sim de forma geral, existem diversas motivações que podem influenciar o momento 

de decisão. Compreendendo as possíveis motivações deste perfil, por meio de uma 

questão de múltipla escolha, é interessante analisar a partir desses dados do gráfico 

15, em que para os dois grupos, o principal motivo para compra de roupas é a 

vontade de vestir algo novo, seguido de a loja estar em promoção (MERCADO E 

CONSUMO, 25 set. 2019).  

A partir do estudo do IEMI – Inteligência de mercado, é possível entender que o 

preço é a prioridade na escolha por roupas, sendo inclusive mais importante que o 

bom atendimento. Para as compradoras Ocasionais o que é interessante devido a 

periodicidade de compra, é o destaque no fator de comprar para uma ocasião 

especial sendo o segundo maior motivo para a compra de roupas. 

 

 

 

 

 Gráfico 14 - Intenção de compra de box 
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Resposta Múltipla: Total superior a 100% 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

Além dos pontos citados, pode-se afirmar que, para as Compradoras 

Apaixonadas, a loja estar em promoção e ter promoções online tem a mesma 

relevância, muito pelo fato dessa compradora diversificar mais em seus canais de 

compra, ponto abordado mais à frente. Porém, para as Compradoras Ocasionais a 

loja estar em promoção é mais relevante que as promoções online, mostrando que 

por esse perfil comprar predominante por loja física a promoção online tem uma 

relevância menor.  

Focando em outros fatores importantes em relação a decisão de compra, por 

meio de uma questão de diferencial semântico, foi possível mapear acerca dos dois 

perfis fatores importantes para essa tomada de decisão.  

Como demonstrado na figura 29, para as Apaixonadas por Compras, tanto 

conforto quanto estilo possuem uma grande importância, outro fator que também fica 

dividido são as peças tradicionais e inovadoras. Para essas consumidoras é 

importante ter uma peça com durabilidade, porém, com um preço mais baixo, além da 

indicação de amigos e familiares.  

 

Gráfico 15 - Motivação para compra de roupas 
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Figura 29 - Diferencial semântico Apaixonadas por Compras 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Analisando as Compradoras Ocasionais, figura 30, é possível inferir que 

existem diversas semelhanças entre os grupos, como a preferência pelo preço mais 

acessível, contando com uma peça que tenha durabilidade. Apesar dos pontos de 

paridade é interessante analisar os pontos de diferença entre os dois perfis, enquanto 

as Apaixonadas por Compras se encontram divididas em conforto e estilo, as 

Compradoras Ocasionas possuem a certeza de conforto é mais importante além do 

favoritismo as peças tradicionais, que não pode ser visualizado nas Compradoras 

Apaixonadas.  

 

Figura 30 - Diferencial semântico Compradoras Ocasionais 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Abordando a preferência pelos canais de compra, o ponto que demonstra muita 

relevância é a disparidade entre os dois perfis quando mencionado a loja física, 

mesmo que para as Apaixonadas por Compras o principal meio ainda seja loja física 

ainda existe uma grande distribuição pelos outros canais, como o site. Conforme 

aponta o gráfico 16.  
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Gráfico 16 - Compra por modalidade de loja 

 

 
Fonte: Os autores, 2020.  

  

Já para as Compradoras Ocasionais, apesar da porcentagem de compra do 

site ter aparecido com 22%, é visível a predominância pelas lojas físicas, fato que 

reforça os dados apresentados no gráfico 16, onde as promoções de loja física se 

destacam para esse público como um grande motivador de compra. 

Ponderando acerca da compra online, canal que tem ganhado força entre as 

consumidoras, apenas 3 respondentes das 342 nunca compraram online, como 

principal motivo está a insegurança por não poder provar a roupa.  

Abordando a compra por meio de sites, também fora levantado a questão para 

compreender se uma loja de Instagram não ter um site, impacta ou não em seu 

negócio. A partir de gráfico 17, é perceptível que as Apaixonadas por Compras ficam 

divididas entre impacta muito e impacta pouco. Já as Compradoras Ocasionais se 

sobressaem pela opção do impacta pouco, porém apesar dessa divisão ainda assim 

os dois públicos colocam que de certa forma a loja não possuir um site impacta o 

negócio.   

Conectando também esse resultado com o que já foi exposto acerca da 

compra pelo site, é visto que, apesar de não ser o preferido como a loja física, segue 

como o segundo mais utilizado para compra de roupas, além de como demonstrado 
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anteriormente, para as qualidades de melhores ofertas, maior variedade de produtos 

e comodidade o site é o preferido.  

 

 

 

 
 
Fonte: Os autores, 2020.  

 

Analisando a comunicação focada em divulgar novidades das lojas de roupas, 

foi mapeado qual meio é o mais adequado na opinião das consumidoras. Como 

demonstrado no gráfico 18, tanto as Apaixonadas por Compra, como para as 

Compradoras Ocasionais, o canal Instagram aparece como destaque, sendo o 

principal meio para receber conteúdo relacionado a roupas. E, apesar deste canal não 

ser representativo como meio de compra de roupas, ele se torna bastante significativo 

quando o foco é consumir conteúdos sobre esse assunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 - Site para loja de Instagram 
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Resposta Múltipla: Total superior a 100% 

Fonte: Os autores, 2020.  
 
 

 Outra questão válida ressaltar seria de que, para as Compradoras Ocasionais 

existe uma preferência maior em não receber novidades do que para as Apaixonadas 

por Compras, que também colocam como um canal interessante o e-mail marketing e 

WhatsApp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 - Canais de preferência para receber conteúdo de roupas 
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6 ESTRATÉGIAS DE MARKETING  

Entendendo o contexto em que a marca Giorni Belli se encontra, com base nas 

informações obtidas através das análises realizadas, tanto do setor de varejo de 

moda e vestuário feminino, englobando os modelos: físico, online e híbrido de venda, 

quanto com as pesquisas realizadas via entrevistas em profundidade e questionário, 

por intermédio da plataforma Qualtrics, tem-se elementos para propor estratégias 

específicas para a gestão do mix de marketing e para a construção de uma jornada 

para alavancar o aumento da base de clientes e as vendas da empresa.  

De acordo com Westwood (1996), um plano de marketing tem como objetivo 

identificar oportunidades de negócios promissores para a empresa estudar como 

penetrar, conquistar e manter posições em mercados identificados. Sendo uma 

ferramenta essencial de comunicação que combina todos os elementos do composto 

mercadológico em um plano de ação estratégico, realizando o papel de um mapa, 

direcionando à empresa para onde ela está indo e como vai chegar lá. 

Já segundo Kotler (2000), o plano de marketing é uma das principais peças do 

processo de marketing, em que cada categoria de produto, necessita criar um plano 

para atingir as metas estabelecidas, entendendo que este processo de vendas é um 

estudo contínuo que deve ser realizado de maneira recorrente pelas empresas, o 

planejamento estratégico necessita consequentemente responder às condições de 

mercado que mudam em grande velocidade.  

Neste contexto, fundamentando as definições apresentadas, fora desenvolvido 

um plano de ações estratégicas recomendadas para que os objetivos estabelecidos 

sejam alcançados de maneira eficiente. Nos tópicos abaixo serão apresentados o 

plano de marketing proposto para a empresa Giorni Belli, assim como o detalhamento 

das ações estratégicas e seu cronograma de implementação.  
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6.1 OBJETIVOS E METAS DE MARKETING 

Para a realização de um planejamento estratégico de marketing, a empresa 

deve descobrir e aproveitar as oportunidades da maneira mais inteligente e 

compatível com seus recursos, estabelecendo objetivos e estratégias factíveis 

(SILVA; TENCA; SCHENINI; FERNANDES, 2006). Tendo em vista a prematuridade 

da Giorni Belli no mercado de moda e vestuários, e a escassez de investimentos 

focados na divulgação da empresa, o aumento da base de clientes é essencial para 

seu crescimento. O baixo número de vendas realizados nestes primeiros meses de 

atuação da marca leva a preocupação com a sua estruturação e crescimento. 

Além disso, o crescimento do faturamento da empresa com a elevação do 

número de vendas e o faturamento do negócio, se tornam fatores essenciais, pois o 

lucro se torna necessário tanto para a sobrevivência da empresa, como incentivo para 

as sócias continuarem sua atuação nesse ramo. Mesmo com os baixos custos fixos e 

variáveis da empresa neste início de atuação da marca, sem o aumento do 

faturamento, seu futuro se torna incerto. 

Neste contexto, a alteração do CNPJ da Giorni Belli de MEI, para 

microempresa é um passo importante a ser tomado, entendendo que, para um 

microempreendedor individual seu faturamento anual máximo é de R$ 81 mil reais, 

sendo R$ 6.750,00 por mês. Com o crescimento da empresa, será necessária a 

alteração para a modalidade de microempreendedor, que permite um faturamento 

anual de R$ 360 mil, se tornando assim um objetivo a ser conquistado. 

Outro fator bastante importante a ser considerado é o aumento do número de 

seguidores da marca. Atualmente a loja Giorni Belli possui um total de 328 

seguidores, tendo em vista que, as marcas concorrentes diretas, apresentadas 

anteriormente, tiveram um crescimento considerável, apesar do baixo tempo de 

atuação, o aumento dos seguidores é um objetivo promissor para a empresa. 

Porém, é válido expressar o entendimento de que, o aumento do número de 

seguidores da marca não é proporcional a elevação do número de clientes da loja e 

consequentemente o aumento de seu faturamento. Com o aumento do número de 

seguidores nas redes sociais, a marca estará criando conteúdos relevantes para um 

maior número de consumidoras, que podem vir a se tornar futuras clientes da marca.  

Além do aumento do faturamento da empresa e de seu número de seguidores, 

é importante que ocorra também a elevação de seu ticket médio. Levando em 



 
 

118 

consideração que é mais fácil vender mais para os clientes existentes do que 

conquistar novos clientes, a elaboração de ações para aumentar o ticket médio são 

essenciais para alavancar o faturamento da empresa (MASSAD, 2018). Desta 

maneira, considerando a análise da concorrência realizada e o ticket médio atual da 

empresa, o aumento ideal do ticket médio para a empresa Giorni Belli seria de 

R$250,00.  

À vista disso, a estruturação da jornada do consumidor, contemplando as 

estratégias específicas para os diferentes estágios e meios de comunicação utilizados 

no decorrer da jornada de compra, se torna um aspecto extremamente relevante para 

o mapeamento de consumo do público-alvo da empresa.  

Através da estruturação da jornada de compra é necessário que a empresa 

acompanhe mensalmente as taxas de engajamento, nos canais de comunicação da 

marca, entendendo que está taxa seria o resultado das curtidas somadas ao 

comentários e aos compartilhamentos da página de determinado dia, divididos pelo 

total de fãs daquele dia multiplicados por 100, a porcentagem de engajamento 

considerada boa seria acima de 1%, o nível de engajamento médio seria entre 0,5% e 

0,99%, e um baixo engajamento seria inferior a 0,5%, nesse caso, é necessário que a 

empresa realinhe as mensagens para atender as expectativas de sua audiência 

(GMAX MKT, 2018).  

Já a taxa de recompras no site é outro fator bastante relevante para o 

crescimento da empresa, com o monitoramento e equilíbrio dos investimentos de 

marketing entre aquisição e retenção de clientes, por meio do entendimento de se os 

clientes estão voltando para uma nova compra e se mantendo engajados ou não. 

Para assim entender o seu crescimento e as possíveis adaptações das estratégias 

implementadas.  

 Tendo em vista os objetivos definidos, foram estabelecidas metas de 

marketing, sendo criados KPIs (indicadores de performance) de acordo com os 

objetivos propostos.  

 

Metas do objetivo 1 - aumento da base de clientes da empresa: 

a. Conquistar 10 mil seguidores no Instagram dentro do período de um ano;  

b. Alcançar uma base de cliente equivalente a 10% do número de seguidoras 

(1.000 clientes);  

c. Aumentar em 50% o ticket médio das compras, de R$ 170,00 para R$ 255,00;  
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Metas do objetivo 2 – elaboração da jornada do consumidor: 

a. Manter a taxa de engajamento acima de 1%;  

b. Aumentar a taxa de recompras em 50%;  

 

À vista disso, estes objetivos e metas de marketing apresentados, contemplam 

o desejo do aumento da base de clientes, bem como a elaboração da jornada do 

consumidor, a partir de estratégias de marketing que auxiliarão a marca Giorni Belli a 

atingir estes objetivos propostos.  

6.2 POSICIONAMENTO E SEGMENTAÇÃO 

Analisando o âmbito mercadológico, a definição concreta da segmentação de 

mercado e o posicionamento da empresa Giorni Belli é de extrema importância. 

Tendo em vista que o valor de uma marca vem de sua habilidade em ganhar um 

significado exclusivo, destacado e positivo na mente dos clientes (KAPFERER, 1992). 

As marcas se tornam consequências diretas da estratégia de segmentação de 

mercado e diferenciação de produto (SERRALVO, 2004).  

Depois de uma vasta análise do mercado e diagnóstico da pesquisa 

quantitativa e qualitativa, foi possível entender que a segmentação da empresa – 

processo de divisão do mercado em vários grupos homogêneos com características 

semelhantes (SMITH, 1956), é voltada tanto para o comportamento dos 

consumidores, que buscam por benefícios para a usabilidade dos produtos, quanto 

para uma segmentação demográfica, direcionada para o público feminino, de 18 a 28 

anos, que mora em Curitiba e região metropolitana, classe A/B/C, e segmentação 

psicográfica sendo mulheres que adoram estar com os amigos e sair para shoppings, 

bares e cafés, possuem um estilo de vida mais agitado, estão sempre em busca de 

comodidade, assim como um atendimento de qualidade.  

À vista disso, a definição de um posicionamento estratégico de marca adquire 

maior importância comparado a realidade do mercado (AAKER, 1996). O alto volume 

de concorrentes cria maior pressão sobre os preços, variedades de marcas e 

produtos, deixando menos lacunas a serem exploradas em segmentos mais estreitos, 

atingidos por meios de canais de mídia e distribuição especializados. A vantagem de 
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resolver a questão do posicionamento é que ele possibilita a empresa a estruturar o 

composto de marketing (KOTLER; KELLER, 2013).  

Desta maneira, o posicionamento atual da empresa Giorni Belli é: entregar 

roupas femininas bonitas, confortáveis, de qualidade, de maneira prática, e por um 

preço justo, não a distingue da concorrência.  

Para a estruturação de uma nova sugestão de posicionamento, foi utilizado a 

estratégia do Golden Circle de Sinek (2018), baseada em um estudo que foca em 

descobrir por quê as empresas que detém grande sucesso, possuem um propósito ou 

um ideal claro. Entendendo que as pessoa são inspiradas pelo por quê e não pelo o 

quê, o Golden Circle se baseia em responder a pergunta “por quê?”, que se refere ao 

propósito do negócio, por qual razão essa empresa existe, depois compreende-se o 

“como?”, como a organização irá alcançar esse objetivo, se tornando o plano de ação 

da empresa, finalizando com a pergunta “o quê?”, relacionado ao produto final da 

empresa, exatamente o que ela venda de acordo com o seu propósito.  

 

Figura 31 - Golden Circle 

 

Fonte: Sinek, 2018. 

 

Com essa definição, a estratégia do Golden Circle foi aplicada na loja Giorni 

Belli, focando também em um problema encontrado no segmento da moda. Como 

mostra Yazbek (2012), segundo pesquisa do site britânico My Celebrity Fashion, 

muitas mulheres compram roupa de maneira impulsiva e acabam não usando as 

peças, 79% das entrevistadas dizem que já compraram peças de roupa sabendo que 

não usariam, 91% delas têm ao menos uma roupa que está com etiqueta e 25% 
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afirma que usa somente 10% das roupas que detêm. Devido a esse problema e a 

tática citada, segue sugestão de propósito para a empresa:  

 

Por quê? 

Para ajudar mulheres a encontrar as melhores peças para o seu guarda-roupa. 

 

Como? 

Oferecendo serviços que auxiliem na compra de roupa assertiva, de maneira 

que as peças combinem com as peças que a consumidora já tem, com o estilo que 

ela deseja.  

 

O quê? 

Vender roupas de qualidade e de maneira prática.  

 

Desta forma, o posicionamento sugerido para a Giorni Belli é: ajudar mulheres 

a encontrar as melhores peças para o seu guarda-roupa, oferecendo serviços que 

auxiliem na compra de roupa assertiva, de maneira que as peças combinem com as 

roupas que a consumidora já tem e com o estilo que ela deseja.  

Tendo em vista que, a definição de um público-alvo é de extrema importância 

para qualquer negócio, e considerando que a compreensão de quem é o seu cliente e 

de que maneira o impactar, com a produção de materiais concretos e efetivos, a 

representação fictícia de um cliente potencial, com personas, é essencial.  

Diferentemente de um público-alvo que abrange uma parcela maior da 

população para quem a empresa vende seus produtos, a persona representa o seu 

cliente ideal de maneira mais humanizada (COOPER, 1999).  

Desta maneira, para a elaboração das personas referentes a marca Giorni 

Belli, analisando de forma geral as consumidoras, foi mapeado que as mesmas 

possuem uma idade média de 22 anos, pertencente a classe A/B e C, não costumam 

trabalhar, ainda estando nesse momento de faculdade, contando com o apoio 

financeiro dos pais. Valorizam poder provar as peças de roupas, e por isso seu canal 

de compra favorito é a loja física, quando optam por uma loja de roupas, um fator de 

extrema importância é a qualidade das peças, apesar de sempre estarem em busca 

de um preço acessível. Compram muito peças básicas, em tons de preto e branco, 
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gostam também de comprar calças jeans, valorizando o conforto e a durabilidade das 

peças.  

São bastante ativas nas redes sociais, utilizando diariamente plataformas como 

o Instagram e o WhatsApp. Com o apoio das entrevistas qualitativas também é 

possível afirmar que essas consumidoras são comunicativas, gostam de ver filmes e 

séries em seu tempo livre, e adoram ir a cafés e bares com seus amigos.  

Com base nas segmentações criadas na análise quantitativa, foram definidos 

dois grupos de consumidoras, a partir  da frequência de compra de roupas: o primeiro, 

denominado Apaixonadas por Compras, que possuem um comportamento de compra 

voltado para o consumo mensal de peças de roupas, representando 42% da amostra, 

e o segundo, sendo as Compradoras Ocasionais, que costumam comprar roupas a 

cada três ou seis meses, representando 53% das respondentes.  

Para as Apaixonadas por Compras, a praticidade é essencial, como relatado na 

pesquisa qualitativa, sendo necessário uma estratégia de omnichannel por parte das 

lojas para atender as demandas desse perfil, que costuma comprar roupas por 

diversos canais. Gostam de comprar online, principalmente por conta do preço, da 

praticidade e da variedade, ponto encontrado tanto na análise qualitativa, quanto na 

análise quantitativa, além de priorizar por compras de frete grátis, fator considerado 

determinante no momento da compra. Costuma se inspirar olhando looks na internet, 

estando sempre atentas aos anúncios nas redes sociais e gostam de se atualizar 

sobre moda por meio do Instagram, de e-mail marketings e WhatsApp. 

As Compradoras Ocasionais predominam a sua compra pela loja física, sendo 

primordial experimentar as peças, como destacado em ambas as análises, 

normalmente saem para adquirir uma peça para ocasiões especiais, além de 

quererem vestir algo novo. Estão em busca de peças confortáveis e são atraídas por 

promoções, tendo preferência por preços mais baixos. Estão muito conectadas nas 

redes sociais, porém não possuem a necessidade de receber conteúdos relacionados 

a moda e promoções de lojas de roupas.  

Comparando estes dois grupos com as personas previamente definidas pelas 

empresárias da Giorni Belli, segue abaixo representação das novas personas 

adjuntas aos públicos-alvo da empresa. 
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Público-alvo Apaixonadas por Compras: Mulheres de 22 anos, moradoras de 

Curitiba ou região metropolitana, classes A/B, ativas em redes sociais e compradoras 

frequentes de roupas, buscam comprar roupas por serem impactadas em anúncios 

em redes sociais ou por quererem vestir algo novo. 

 

Persona 1: Júlia 

 Júlia tem 22 anos, atualmente é solteira e mora com os pais em Curitiba. Se 

considera uma pessoa comunicativa, e em alguns momentos impulsiva, valoriza muito 

sua família e amigos, em seu tempo livre gosta de assistir séries e filmes, costuma 

sair com os amigos para bares, shoppings e cafés. O seu dia a dia consiste em 

estudar e passar seu tempo nas redes sociais, utilizando diariamente o WhatsApp e o 

Instagram, onde costuma passar bastante tempo visualizando postagens de moda. 

Gosta muito de comprar roupas principalmente por querer vestir algo novo ou por 

encontrar promoções online, adora utilizar acessórios para compor o seu look. Seu 

gosto foca em peças mais básicas, porém com estilo e sem perder o conforto, ao 

comprar roupas procura sempre por promoções de frete grátis, porém por ter um perfil 

mais impaciente, não gosta de esperar a chegada das compras. Além do frete grátis, 

gosta de se atentar a indicação de amigos, busca por roupas de qualidade e preza 

pela segurança no momento da compra, por isso se sente insegura em comprar em 

lojas pequenas e que não possuem sites próprios, como mostra a figura 32.  
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Figura 32 - Persona 1 Júlia 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

Público-alvo Compradoras Ocasionais: Mulheres de 21 anos, moradoras de 

Curitiba e região metropolitana, classes B/C, ativas em redes sociais e compradoras 

ocasionais de roupas, buscam comprar roupas para uma ocasião especial, pela 

promoção e por querer vestir algo novo. 

 

Persona 2: Fernanda 

  Fernanda tem 21 anos, pertence a classe B/C, mora sozinha em Curitiba é 

universitária e está perto de terminar seus estudos. Possui uma rotina bastante 

agitada, com seus estudos e o trabalho, valoriza muito a sua família e amigos, e 

passa seu tempo livre assistindo filmes e séries e em suas redes sociais. Utiliza o 
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Instagram diariamente, sendo o principal canal para encontrar novidades de modas e 

lojas com descontos. Adora roupas, vestindo sempre peças mais básicas e 

confortáveis, geralmente em tons de preto. No momento da compra busca sempre por 

opções com valores mais em conta, sendo bastante sensível a preço. Gosta de 

experimentar as peças antes de comprá-las, sendo essa a principal razão de sua 

insegurança com o e-commerce, segue representação da persona conforme figura 33 

abaixo.  

 

Figura 33 - Persona 2 Fernanda 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 



 
 

126 

Considerando que o momento atual se encontra em um ambiente de produtos 

e serviços cada vez mais equivalentes, com apresentações e preços semelhantes, é a 

imagem que o consumidor tem da marca e as sensações que esta marca provoca, 

que levam aos fatores predominantes de escolha por parte dos consumidores 

(RIBEIRO; EUSTACHIO, 2003). Desta maneira, é possível entender que em um 

mundo onde a percepção vale mais que a realidade, a imagem da marca é um fator 

importante na construção de um planejamento estratégico. 

Podendo reduzir os riscos percebidos e sumarizar a decisão de compra, 

agilizando o raciocínio e escolha do consumidor, a imagem da marca abrange 

também os principais valores da empresa, se tornando uma vertente da imagem 

organizacional da empresa, no caso da Giorni Belli é possível destacar a entrega de 

produtos e atendimento de qualidade aos clientes.  

 Identificando quais são as personas da marca, é possível entender qual é a 

essência da empresa e suas oportunidades de crescimento, à medida que as 

estratégias de administração geral da marca forem aplicadas. Tendo em vista esse 

crescimento, o upgrade da marca de MEI para ME se torna mais aplicável, uma vez 

que seu faturamento da empresa aumentará deixando de se encaixar na modalidade 

de microempreendedor individual.  

6.3 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

Após estabelecido o cenário atual e os objetivos que a empresa case de estudo 

almeja, é imprescindível a elaboração de estratégias de marketing para que se faça 

possível alcançar os objetivos propostos. Tendo em consideração a importância de 

um posicionamento e segmentação da marca bem definidos, assim como seu público-

alvo e personas, foi realizado um estudo aprofundado abordando diferentes 

estratégias de marketing, com o objetivo de prospectar, converter e fidelizar possíveis 

clientes da marca Giorni Belli.  

Contando com o aumento significativo da mobilidade e conectividade dos 

consumidores atuais, que já dispõem de tempo limitado para examinar e avaliar as 

marcas, é possível entender que à medida que o ritmo de vida se acelera, a 

capacidade de atenção diminui. O auxílio de intermédio de diversos canais online e 

offline expõem os consumidores a um excesso de informações, que mesmo estando 
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presente em diversos pontos de contato, não se traduzem necessariamente em maior 

influência (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017).  

6.3.1 Estratégia do produto 

Para elaborar as estratégias de produto da marca Giorni Belli, é interessante 

relembrar as características já citadas das personas. Para as Apaixonadas por 

Compras a loja precisa ter peças que transpassem estilo, porém sem perder o 

conforto, essa consumidora preza por qualidade e é atraída por preços acessíveis. 

Por ela comprar roupas mensalmente tem vários estilos e procura variedade de 

peças, gosta das peças inovadoras, e como destaque ama as vestimentas básicas. 

Essas mulheres utilizam diversos canais para as compras sendo o site o segundo 

maior canal.  

Para a Compradora Ocasional a loja deve focar em ter mais peças confortáveis 

e tradicionais, essa consumidora também preza pelo preço e pela durabilidade das 

peças, tendo em vista que costuma comprar roupas com menos frequência, para 

conquistar esse perfil também é necessário possuir variedade nos looks e ter as 

famosas peças básicas, que tem se destacado para ambos os perfis. Essa persona 

prefere comprar roupas em lojas presenciais, valorizando poder provar a peça.  

É importante ressaltar que a loja deve aumentar seu mix de produto, para 

atender as preferências dessas consumidoras, mantendo como essência a qualidade 

dos produtos e o atendimento personalizado. Avaliando as peças que a Giorni Belli 

possui hoje, e as peças que as clientes mais procuram e gostam de comprar, sugere-

se que a loja não foque apenas em roupas para baladas, como saias e bodys, maior 

parte do estoque da loja atualmente, e sim passe a conter também peças básicas, 

confortáveis e looks inovadores.  

Outro ponto significativo a ser ressaltado, são os acessórios, apesar dos 

resultados da pesquisa quantitativa não mostrarem que existe uma grande compra 

desses objetos em lojas de roupa, na entrevista qualitativa fica claro que caso os 

looks montados tenham acessórios que combinem com as vestimentas, as mulheres 

compram esses acessórios também, sendo este  um produto a ser adicionado ao mix 

de produtos da marca. Sugere-se que as sócias incluam produtos como: brincos, 

colares e cintos, produtos que podem ser vendidos juntamente com o look trazendo 

mais receita para a loja.  
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 É válido destacar que os bodys devem ser comprados em menores 

quantidades, pois segundo a pesquisa quantitativa, está é a peça que as mulheres 

menos compram. Na figura 34, é possível verificar algumas roupas que a loja oferta 

atualmente.   

 

Figura 34 – Coleção de bodys 

   

Fonte: Giorni Belli, 2020.  

 

O ponto importante é a loja passar a adquirir peças básicas, e calças jeans, 

entendendo que com essas peças, a marca consegue atender os dois perfis de 

consumidoras. Para as peças básicas, deve-se focar em tons de preto e branco, 

sendo estas as cores preferidas de ambos os grupos, como exemplos estão as peças 

nas figuras, 35, 36 e 37 abaixo.  

 

Figura 35 - Blusa suede 

       

Fonte: Lad’s Fashions Atacado, 2020. 
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Figura 36 - Muscle Tee 

 

Fonte: Luamar Modas, 2020.                        
 

 

Figura 37 - Jeans 

 

Fonte: Tempo Jeans, 2020. 

 

Pensando em atender não somente a demanda por peças básicas, e sim os 

outros pontos citados pelas consumidoras, como variedade de looks, peças mais 

estilosas e peças inovadoras que a loja deve continuar aumentando o seu mix de 

produtos. Construindo um estoque com foco no novo posicionamento sugerido para a 

loja, de fazer com que as mulheres comprem roupas de forma mais assertiva, que o 

conhecimento acerca de consultoria de imagem entra como um grande aliado a esse 

objetivo.   

Neste contexto, o Personal Stylist ou mais conhecido no Brasil como consultor 

de imagem, é um profissional capacitado para a partir de uma análise de tipo corporal, 

tom de pele, lugares que seu cliente frequenta e entre outros fatores, poder sugerir 

roupas e acessório mais adequados para o perfil desse cliente. O foco, destes 
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profissionais, é criar um visual que demonstre aquilo que o cliente deseja, como 

aborda Aguiar (2003), esse consultor deve modificar visualmente o seu cliente, de tal 

forma que essa mudança não seja somente externa, mas também interna.  

A área de serviços segundo Bateson e Hoffman (2016), está onipresente, 

normalmente sendo um setor que representa a maior parte do Produto Interno Bruto, 

em 2018 esse setor representou 75,8% do PIB no Brasil (ROMANI; QUINTINO, 28 

fev. 2019). O ramo de bens tradicionais também é responsável por aumentar essa 

representatividade dos serviços, considerando que muitos desses produtores têm 

voltado seus esforços para os aspectos de serviços do seu campo, assim construindo 

um diferencial no mercado podendo gerar uma nova forma de renda para a empresa 

(BATESON; HOFFMAN, 2016). 

Focando nesse aspecto de destacar a sua marca frente a concorrência, as 

sócias devem ir em busca desse conhecimento de modo que a loja tenha um grande 

diferencial frente as demais concorrentes, utilizando desse entendimento para auxiliar 

as suas clientes a escolherem roupas de modo mais assertivo.  

Portanto, como muitas mulheres compram roupas que não utilizam (Yazbek, 

2012), é essencial proporcionar uma escolha mais assertiva, de modo que a 

consultoria de imagem tem como função, auxiliar a cliente na escolha das peças, para 

que estas combinem com as demais vestimentas no guarda-roupa e que fique de 

acordo com o estilo pessoal de cada cliente.  

A consultora de imagem, também poderá atuar como uma autoridade no 

assunto, transmitindo mais credibilidade para a marca, como reforça Cialdini (2012), o 

princípio da autoridade é extremamente forte, fazendo com que as consumidoras 

sintam mais segurança e levem como referência o que é falado por essa autoridade.  

Para a busca individual por esse conhecimento, existem diversos cursos no 

mercado, como o do Centro Europeu, um dos maiores cursos do Brasil com 176 

horas, possuindo conteúdos como análise de cores, estilo, personal brading, 

tendências, entre outros. Por telefone foi realizada uma cotação no dia 31 de outubro 

de 2020, que apresentou um valor de R$ 7.400,00.  

As sócias adquirindo esse conhecimento, podem agregar mais valor ao seu 

negócio, já que está sabedoria pode ser utilizada ao escolher as roupas para as 

coleções, e no momento de auxiliar as suas clientes a escolherem peças para provar.  

Ademais, um dos principais pontos de dificuldade citados por proprietárias de 

lojas nas entrevistas realizadas, é justamente compreender o público feminino, 
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entendendo seus gostos e acertando nas compras das peças. Portanto, o 

conhecimento gerado por esse curso pode diminuir essas dificuldades, tornando a 

compra das peças o mais certeira possível.  

Dessa forma, além do incremento das peças básicas no mix da loja, também é 

indicado trabalhar com peças confortáveis, a exemplo está a figura 38, agregar peças 

inovadoras conforme o que as clientes buscam, como mostra figura 39, e looks 

tradicionais também exemplificado na figura 40.   

 

Fonte: Fashion Lee, 2020.                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Lolla Modas Fashion, 2020.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 - Look confortável 

Figura 39 - Look inovador 



 
 

132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MYPS, 2020. 
 

 

À vista disso, sugere-se que a empresa, para conseguir aumentar o seu mix de 

produto, de acordo com as peças que as clientes têm preferência, realize uma 

pesquisa com diversos fornecedores e busque criar parcerias para ofertar peças de 

variados estilos com mais exclusividade.  

6.3.3 Estratégia de preço 

Analisando as principais estratégias voltadas para o preço estruturadas para a 

empresa Giorni Belli, é válido ressaltar que, a marca trabalha somente com a revenda 

de peças. O valor da revenda é calculado considerando todos os gastos com a 

compra dos produtos, seu manuseio, armazenamento, e as despesas envolvidas no 

processo, assim como sua margem de lucro.  

Os produtos da marca, são comercializados através das redes sociais, 

aceitando diversos métodos de pagamentos como: cartão de crédito e débito, 

transferência ou depósito bancário, boleto, PicPay e dinheiro. Atualmente a marca 

mantém uma margem de lucro mínimo de 45% em cada peça, porém, para que 

ocorra a precificação ideal das roupas, é válido ressaltar a estratégia de produto 

estrela, na qual ocorre a venda de um produto de maior procura, por um ticket médio 

mais baixo, utilizando-o como isca para vender outros produtos. Aumentando as 

vendas da empresa sem, necessariamente, aumentar o seu número de clientes, 

gerando assim mais lucro e consistência para a marca (OLIVEIRA, 19 nov. 2019).  

É importante que a marca compreenda a necessidade de precificação dos 

produtos, não mantendo uma margem única de lucro, e sim, ter variados produtos e 

preços, com propósitos distintos. Essa variação de precificação trará maior 

lucratividade para a empresa, entendendo que o valor de cada produto foi pensando e 

Figura 40 - Look tradicional 
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estruturado, tendo como base estratégias específicas utilizadas com a finalidade 

única de aumentar o faturamento da empresa.  

Através desta estratégia, tendo em vista que, o produto estrela, com maior 

procura por parte das respondentes, são as blusas mais básicas, a precificação desta 

peça com um markup mais baixo, se tornará a isca para atrair as clientes para compra 

de outros produtos mais exclusivos, que possuem um markup mais alto. 

Consequentemente aumentando a lucratividade da marca.  

Desta maneira, a empresa pode ofertar as blusas básicas que obtiveram um 

preço de custo de R$ 20,00 por um valor de R$ 49,90, por exemplo, sendo um valor 

atrativo para o público-alvo, e precificar peças que possuem um maior valor agregado, 

com um markup mais alto, como uma calça que teve um preço de custo de R$ 25,00 

por R$ 85,00. Assim, a atratividade do preço das blusas se tornará o chamariz 

necessário para que as clientes se interessem também pelas outras peças mais 

exclusivas da marca.  

Ainda analisando o quesito de precificação das peças, é de extrema 

importância a constante análise de benchmarking - processo de estudo de 

concorrência, podendo ser uma análise profunda das melhores práticas utilizadas por 

empresas de um mesmo setor, e que podem ser replicadas no seu empreendimento 

(IMME, 2020). O constante monitoramento dos valores dos produtos ofertados pelas 

empresas concorrentes, acarretará no maior compreendimento do setor, formulando 

uma base argumentativa para a discussão do curso de novos investimentos da 

empresa no futuro.  

Ou seja, a análise recorrente dos valores dos produtos das concorrentes 

diretas da marca, poderá ser utilizado como base e fundamento para a precificação 

dos próprios produtos da Giorni Belli, levando sempre em consideração a qualidade 

do fabricante da peça e os custos fixos envolvidos no processo de venda.  

Tendo em vista que, o valor médio das peças das lojas concorrentes estão 

entre R$ 25,00 a R$ 348,00, é válido compreender a precificação exata por cada 

estilo de peça, sendo elas blusas, calças, casacos, vestidos ou até acessórios, 

precificando assim cada produto com valores que façam sentido de acordo com o 

estudo de benchmarking realizado.  

Neste contexto, outra estratégia voltada para o preço é o decoy marketing, 

técnica criada por Ariely (2008), que tem como objetivo influenciar a conduta de 

compra dos clientes, a fim de incentivá-los a decidirem pelos produtos ou serviços 
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que a empresa tem mais interesse em vender. Esta estratégia consiste em apresentar 

vantagens quando há produtos iguais ou similares a preços equivalentes, para que o 

consumidor faça sua escolha. 

Está estratégia poderá ser aplicada na loja Giorni Belli, com criação de 

promoções voltadas para a compra de looks prontos, montados pela própria marca, 

como: looks de inverno, looks pretinho básico, looks para balada etc. Facilitando no 

momento de decisão compra do cliente, de quais peças levar, e dando um desconto 

adicional ao comprar todas as peças que compõem o look, sendo um valor mais baixo 

do que a compra das peças separadamente. A partir dessa estratégia, a cliente 

acabará levando mais produtos do que o planejado, aumentando o volume de peças 

consumidas e, consequentemente, o lucro da empresa.  

Por conseguinte, o elemento básico desta modalidade se torna a relatividade, 

pois pesquisas apontam que nossas mentes não julgam com facilidade valores 

equivalentes e absolutos, entretanto, os consumidores estão sempre aptos a 

comparar preços e benefícios. Assim, quando o cliente se depara com duas opções 

de escolha parecidas, as sensações proporcionadas são comparadas a de incômodo 

e impaciência. Contudo, quando há outra opção diferente das demais, a escolha se 

torna mais fácil e a sensação negativa é substituída pelo conforto (ARIELY, 2008). 

 Um exemplo de aplicação na loja Giorni Belli seria a promoção, representado 

na figura 41 abaixo. Na qual é aplicada a seguinte promoção, conforme o uso de 

decoy marketing apresentado:  

 

- Blusa florida por apenas R$ 49,90. 

- Shorts jeans por apenas R$ 69,90. 

- Look verão (blusa florida + shorts jeans) por R$ 85,00. 
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Figura 41 - Decoy marketing 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

 Ao acrescentar o uso desta estratégia, criando uma terceira opção de compra, 

ocorre a indução de um pensamento promocional na mente do consumidor, no qual o 

fez acreditar que a opção mais cara é a mais vantajosa, se tornando assim, uma 

estratégia bastante interessante para a marca, principalmente para as Clientes 

Ocasionais que compra menos vezes por ano. 

Já analisando algumas estratégias secundárias de preço para a marca, tendo 

em vista que a loja opera atualmente com algumas promoções fixas, como: 10% de 

desconto na primeira compra e 5% de desconto em pagamentos à vista, 

considerando os resultados obtidos nas pesquisas, é possível entender que uma das 

promoções que mais atraem os clientes online é a o frete grátis.  

O preço do frete, de acordo com as pesquisas realizadas, é uma das principais 

barreiras de compra para as consumidoras no meio online, portanto uma das 

estratégias propostas para a marca Giorni Belli é a criação de uma promoção fixa de 

frete grátis para compras acima do ticket médio da empresa. Entendendo que o ticket 

médio atual da marca está na faixa de R$ 170,00, a implementação desta promoção 

para compras acima de R$ 250,00, se torna bastante atrativa para as consumidoras, 

estimulando assim a compra de mais produtos para se enquadrar na promoção 

proposta, e não pagar o valor do frete.  
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Desta maneira, é possível alavancar o volume de peças vendidas na loja e 

dar mais um passo em direção a fidelização do cliente. Consequentemente, excluindo 

a promoção referente ao desconto de primeira compra aplicada atualmente pela 

marca, considerando que de acordo com a pesquisa, 74% das respondentes têm 

preferência pelo frete grátis.  

 

Figura 42 - Frete grátis 

 
Fonte: Os autores, 2020.  

 

Outra estratégia voltada para o preço é chamada de preço psicológico, na qual 

é utilizado preços quebrados abaixo do preço cheio na precificação das peças para 

que o consumidor perceba o custo-benefício do produto, associando-o com o atributo 

de uma oferta (AJOUE, 2016). Como por exemplo, vender uma blusa por R$ 49,90 

em vez de R$ 50,00. Esta variação pode ter pouca influência nas receitas, mas pode 

causar um enorme impacto na maneira como o público repara o preço. 

O papel da estratégia de preço psicológico é influenciar os consumidores a 

comprarem após perceberem que o valor atribuído a uma oferta é vantajoso para ele, 

se tornando uma tática relevante para os produtos nos quais o público considera o 

preço como o fator mais importante em uma compra, sendo um fator relevante no 

momento de decisão de compra (AJOUE, 2016). Podendo ser utilizada também no 
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momento de divulgação de descontos, apresentando em uma oferta, por exemplo, o 

desconto de R$ 200,00 em uma compra de R$ 1.000,00, em vez de anunciar em 

formato de porcentagem como 20% de desconto.  

 Outra diferente estratégia é a retirada do cifrão e real no momento de 

apresentar a precificação das peças, seja na tag da peça de roupa ou em anúncios 

nas redes sociais. Tendo em vista que, de acordo com pesquisas realizadas, foi 

comprovado que as pessoas gastam relativamente mais quando não veem o símbolo 

do dinheiro na frente do preço. Ao incluir o sinal de real no preço dos produtos, 

inconscientemente ocorrendo a lembrança de gatos por parte dos clientes, o que 

impacta diretamente na decisão de compra do consumidor (CAMARGO, 2013). Segue 

abaixo representação de um anúncio ideal, contendo as estratégias abordas, 

conforme figura 43 abaixo.  

 

Figura 43 - Preço psicológico 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

 

Tendo em vista que, atualmente o ticket médio da empresa está na faixa de 

R$170,00, com a criação de um produto estrela, a aplicação do decoy marketing, a 

implementação da promoção fixa de frete grátis e a utilização das estratégias de 

preço psicológico, a empresa terá uma bagagem robusta para aumentar suas vendas, 
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elevando o seu ticket médio e faturamento anual, para com o tempo se encaixar na 

modalidade de microempresa.  

 

6.3.4 Estratégia de distribuição  

Analisando as possíveis estratégias focadas na distribuição da marca Giorni 

Belli, foram estabelecidas três diferentes estratégias: a criação de um site próprio da 

marca, a elaboração de um box de assinatura de roupas, e implementação da 

modalidade de venda através de uma mala delivery. Cada estratégia será 

apresentada individualmente nos próximos tópicos.  

É válido ressaltar também que, tendo em vista as análises das pesquisas 

quantitativas e qualitativas realizadas, foi possível compreender que as respondentes 

têm preferência em comprar em lojas físicas. Porém, devido aos altos custos fixos 

para se manter um ambiente físico, assim como o momento de pandemia causado 

pelo Covid-19, o investimento em uma loja física não foi considera como uma 

estratégia interessante para a marca no momento.  

6.3.4.1 Box de assinatura de roupas  

Segundo Cilo (2019), clubes de assinatura ou o a venda de boxes de alguns 

produtos tem crescido cada vez mais no mercado atual, se consolidando como 

grande oportunidade frente ao modelo de varejo tradicional. Muitos consumidores 

passaram a receber em seus lares garrafas de vinho selecionadas por especialistas, 

cervejas importadas e livros. Como prova desse fato, Cilo (2019), expôs que a 

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico levantou alguns números mostrando o 

aumento de 167% nos últimos 4 anos, em clubes de assinatura, além disso, 

especialistas acreditam que esse número deve continuar se multiplicando.  

O Brasil movimenta anualmente nesse ramo 1 bilhão de reais, já os Estados 

Unidos 10 bilhões de dólares, dados estes que apontam o potencial deste mercado 

(CILO, 2019). Neste contexto, e de acordo com os resultados da pesquisa 

quantitativa, na qual, das 342 respondentes, 192 responderam que gostariam de um 

box de roupas, a criação da modalidade de vendas de box de assinatura se torna 

umas das ações indicadas para que a loja se desenvolva.  
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Sendo implementado no site da empresa, o box de assinatura funcionaria da 

maneira que, a cliente assina uma opção de box ofertado pela marca, recebendo uma 

caixa contendo peças de roupas surpresas todos os meses, assim como alguns 

brindes e mimos. Esta estratégia seria uma adaptação da caixa surpresa - estratégia 

de venda de produtos bastante utilizada pelas marcas de roupas, na qual a cliente 

paga um valor determinado, informando seu tamanho, e recebe uma peça surpresa 

da marca em casa.  

Desta maneira, a variação da estratégia de caixa surpresa se torna o box de 

assinatura, onde o elemento surpresa, de não saber qual peça a cliente irá receber, 

ainda aparece como chamariz desta modalidade de venda, se tornando uma opção 

bastante interessante para o público Apaixonadas por Compras, definido 

anteriormente, que possui um comportamento de consumo voltado para a compra 

recorrente de peças de roupas.  

À vista disso, primeiramente a cliente selecionaria qual opção de box gostaria 

de assinar e por qual periodicidade. Segue opções de box na figura 44 abaixo.  

 

 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

As opções propostas englobam um box básico, chamado de Pretinho Básico, 

que contempla uma opção de look, uma peça top (parte de cima), como blusas, 

bodys, croppeds, camisas e regatas, e uma peça bottom (parte de baixo), como 

calças, shorts e saias, em cores mais neutras como preto e tons de cinza, além de um 

acessório que combine com as peças enviadas. E um box Premium, apresentando 

três opções de looks contendo peças mais exclusivas da marca como: vestidos, 

blazers, macacões, saias e blusas. A ideia seria de ofertar cerca de três peças que 

combinem entre si para a formação de três looks diferentes neste box, além da 

inclusão de um acessório para complementar os possíveis looks.  

Figura 44 - 2 modelos de box 
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Para as duas opções de boxes, além dos looks e acessórios a serem enviados, 

pensando na experiência do cliente no momento de recebimento do seu box, serão 

produzidos folders contendo conteúdos de moda, com foco em auxiliar a cliente a 

utilizar e combinar as roupas de seu guarda-roupas com as peças que estará 

recebendo mensalmente em seu box.  

A assinatura do box, a compra poderá ser realizada através dos planos: 

mensais, trimestrais e anuais. Esta periodicidade refletirá diretamente no valor de 

cada plano, na qual o valor do plano anual terá um preço menor do que o plano 

mensal, tendo em vista o comprometimento e fidelização que a cliente está realizando 

ao assinar este serviço.  

Após a escolha do plano, a consumidora será direcionada a responder um 

questionário estruturado para identificar o seu tipo corporal, entendendo quais são as 

suas medidas, o seu tamanho, suas preferências, quais estilos de peças mais gosta e 

as que não gosta. Dessa forma, toda cliente que contratasse o box de assinatura 

responderia a esse questionário para que, a partir dessas respostas, as roupas e 

acessórios pudessem ser escolhidos e enviados de maneira mais assertiva, 

compreendendo o estilo, gostos e desgostos de cada cliente.  

Já para o box Premium, a cliente poderá responder a este mesmo questionário 

citado, recebendo peças de roupas alinhadas de acordo com as respostas enviadas. 

Porém, tendo uma segunda opção, com o recebimento de um atendimento mais 

personalizado, na qual ao invés de responder ao questionário, a cliente realizaria uma 

entrevista exclusiva diretamente com a consultora de imagem da marca, podendo ser 

presencial, para cidade de Curitiba, ou virtual. Dessa maneira, através da entrevista, 

será possível captar um maior entendimento dos estilos de roupas que a cliente mais 

se identifica, assim como suas medidas exatas para a escolha de peças no tamanho 

e na paleta de cor adequadas.  

Está entrevista exclusiva seria disponibilizada para as clientes que gostariam 

de assinar a opção de box premium para as modalidades de assinatura trimestral e 

anual, não estando disponível para a assinatura de apenas um mês, tendo em vista 

que o seu propósito seria de entender qual é o estilo da cliente, e suas preferências 

de roupas para o envio de peças assertivas na assinatura de um plano com envio de 

peças recorrentes.  

Em seguida a cliente será direcionada para a página de pagamento do box de 

assinatura escolhido, tendo a opção de realizar o acerto financeiro através de cartão 
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de crédito ou boleto bancário. Explorando as questões de valores para cada box, 

tendo em vista os resultados obtidos na pesquisa realizada, o box pretinho básico 

custaria R$ 99,90.  

Já a opção de box Premium, teria o valor de R$ 199,90 por mês. Os valores 

difeririam dependendo da periodicidade do plano escolhido, não incluindo o valor do 

frete, que deverá ser adicionado no final da assinatura de cada box. Segue tabela de 

valores conforme definido na tabela 2 abaixo.  

 

Tabela 2- Valores box de assinatura  

Box de assinatura 

Tempo de assinatura Básico Premium 
Premium 

com 
entrevista 

1 mês R$ 99,90 R$ 199,90 - 

3 meses R$ 89,90 R$ 189,90 R$ 309,90 

Anual R$ 84,90 R$ 184,90 R$ 304,90 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Os valores apresentados, tem como base os preços médios de custo das 

peças compradas para revenda na loja, assim como o cálculo de markup médio de 

cada produto, que varia dependendo do estilo de peça. Para os valores abordados, 

foram calculados também os custos referentes as embalagens e componentes para 

os envios dos boxes. Para o box premium com entrevista foi adicionado o valor da 

consultoria de imagem, sendo R$ 120,00 a hora, pois segundo Jordão (2016), esse é 

o valor ideal para quem está iniciando na carreira, como as sócias da loja, podendo 

subir gradualmente, conforme experiência no mercado e mais qualificações.  

Após a confirmação do pagamento, a cliente receberá um e-mail de 

confirmação da assinatura efetuada, contendo um resumo do box assinado. Conforme 

mencionado, para a contratação desses dois tipos de boxes haverá uma página 

explicativa no site da marca, detalhando seu funcionamento, valores, estilos de peças 

incluídas e perguntas frequentes, assim como o direcionamento para o canal direto de 

atendimento personalizado da marca, através do WhatsApp no caso de dúvidas.  

Neste sentindo, a fisicalidade é um dos atributos que a marca deve possuir 

para se tornar mais humanizada, e para alcançar esse objetivo, uma das estratégias 

proposta é a construção de uma experiência sólida de compra ao cliente, a 

intelectualidade é outro atributo muito importante, voltado para a inovação da marca, 

a capacidade de fornecer serviços e soluções novas para o mercado. Pensando 
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nesses dois pontos, o box surgiu como uma ideia inovadora que tem como objetivo 

construir uma experiência consistente para o seu consumidor (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

À vista disso, as embalagens dos boxes serão montadas de maneira que 

expresse o valor agregado da assinatura ao cliente. As peças escolhidas serão 

enviadas em uma caixa basculante branca, contendo a logo da Giorni Belli. Em seu 

interior, as roupas estarão devidamente dobradas e perfumadas com a essência da 

marca, sendo enviadas juntamente com o acessório definido para o box em questão, 

um folder contendo conteúdos exclusivos de moda, um mimo, como uma bala ou um 

bombom, e uma cartinha, em formato de flyer, escrita à mão pelas funcionárias da 

marca, mostrando seu cuidado e atenção ao preparar o pedido. Segue representação 

do box utilizado, assim como o flyer com os conteúdos de moda, nas figuras 45 e 46 

respectivamente.  

 

Figura 45 - Caixa basculante box 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
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Figura 46- Flyer conteúdo de moda 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Os envios dos boxes serão realizados semanalmente, em toda sexta-feira, 

existindo um prazo de 5 dias úteis para a montagem de cada box, desde a 

confirmação do pagamento.  

As entregas serão realizadas através dos correios, com opções de envios via 

PAC, com o prazo de entrega até 10 dias úteis ou Sedex, até 4 dias úteis, variando do 

local de envio, os códigos de rastreio dos pedidos serão disponibilizados em 3 dias 

úteis após o despacho dos boxes, para as clientes através do e-mail cadastrado. Já 

para Curitiba e região metropolitana, as entregas poderão ser realizadas através da 

contratação de motoboys, na qual o prazo de entrega seria de até 3 dias úteis.  

Os planos de assinatura trimestrais e anuais dos boxes serão renovados 

automaticamente após a finalização da assinatura. Porém, entendendo que possa 

ocorrer a desistência da assinatura dos boxes, a política de cancelamento funcionaria 

da seguinte maneira: o assinante poderá cancelar sua assinatura dentro do prazo de 

7 dias úteis a contar da data de adesão ou da data de recebimento do primeiro box, 

por meio dos canais de comunicação da marca, o valor, caso já tenha sido pago, será 

estornado ao assinante dentro do prazo de 15 dias úteis. Caso a cliente já tenha 

recebido sua box, porém desistido da compra, a mesma deverá ser devolvida em 
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perfeitas condições para o endereço da empresa Giorni Belli através dos correios, ou 

delivery para Curitiba e região metropolitana.  

Por tratar-se de um plano de assinatura, o serviço poderá ser cancelado a 

qualquer momento pelo assinante, mediante a cobrança de multa contratual dos 

seguintes percentuais dos valores já pagos pelo assinante: se adquirido a assinatura 

mensal, a multa contratual será de 14,30% do valor da compra, se já efetuada a 

cobrança no cartão de crédito ou pagamento via boleto. Se adquirido plano trimestral 

a multa será de 21,88% do valor da compra, dividido pelo tempo total de contrato, três 

meses, multiplicado pelo número de meses restantes para o término do contrato. E se 

adquirido o plano anual, a multa será de 29,45% do valor da compra2, dividido pelo 

tempo total de contrato, 12 meses, multiplicado pelo número de meses restantes até o 

término do contrato.  

Tendo em vista a estratégia abordada, o box de assinatura se torna uma 

estratégia bastante promissora para a marca, levando em consideração a análise da 

pesquisa quantitativa realizada, se tornando assim um diferencial da empresa, assim 

como uma proposta de serviço diferenciada e inovadora.  

6.3.4.2 Mala delivery 

A mala delivery vem ganhando presença principalmente por conta da 

pandemia, sendo uma estratégia focada na praticidade, se tornando uma modalidade 

de venda bastante popular. Abrangendo uma proposta diferente dos serviços 

prestados pelos e-commerce, a mala delivery se torna um serviço na qual o cliente 

recebe no conforto de sua casa, uma mala recheada de roupas, acessórios e 

calçados da marca, tendo um prazo de cerca de dois dias, para provar as peças e 

escolher com o que vai ficar, retornando para loja o restantes das roupas (BORGES, 

2020). 

Esse modelo tem se provado promissor, de acordo com a pesquisa deste 

trabalho, as respondentes que não conheciam mala delivery, após conhecerem teriam 

um grande interesse em solicitar este serviço (81%). Das mulheres que já conheciam 

essa modalidade poucas solicitaram (30%), e as que ainda não solicitaram, a principal 

razão seria a falta de conhecimento de uma marca que realizasse este serviço (37%). 

_______________  
 
2 Todas as taxas referentes a cobrança de multas foram baseadas em políticas de cancelamentos de 

boxes de assinatura já existente no mercado atual. 
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Á vista disso, é possível compreender que existe um grande espaço de crescimento e 

de aceitação a esse novo modelo de compra no mercado atual.  

Portanto, a implementação da modalidade mala delivery seria uma opção de 

estratégia de distribuição promissora sugerida para a marca Giorni Belli, 

principalmente para o público Compradoras Ocasionais, que tem a tendência em 

comprar roupas com menos frequentemente, gostando de provar as peças. Neste 

contexto, a estratégia de mala delivery funcionaria da seguinte maneira: 

primeiramente a cliente entraria em contato com a marca através das redes sociais ou 

WhatsApp solicitando este serviço. Após está primeira solicitação, a cliente 

selecionaria quais estilos de peças gostaria de provar, respondendo a algumas 

perguntas referentes a sua tabela de medidas e quais estilos de roupa gosta e não 

gosta.  

Em seguida ocorreria o agendamento da entrega da mala, na qual a marca 

teria um prazo de 3 dias úteis para montar a mala com as peças escolhidas 

especificamente para a cliente. É válido ressaltar que, para esse serviço, as roupas 

escolhidas seriam peças mais exclusivas e diferenciadas, se distanciando das peças 

ofertadas através do site, que foca na venda de peças mais básicas, visando o uso 

diário. Dessa maneira, existe uma facilidade maior em gerenciar o estoque mitigando 

os riscos de uma peça ser vendida no site e estar na mala delivery com outro cliente.  

 É válido ressaltar que, as peças inclusas na mala se tornariam também um 

objeto de estudo por parte das sócias, que entenderiam a aceitação das peças 

através da mala delivery para posterior venda destas roupas no site da empresa. 

No interior da mala seriam inclusas cerca de 10 a 15 looks, escolhidos 

especialmente para a cliente em questão. Todas as peças estariam etiquetadas, 

informando os seus valores e tamanhos, sendo devidamente alocadas no interior da 

mala e perfumadas com a essência da marca. Além do envio das peças, a mala 

também incluiria uma lista contendo todos os produtos enviados, assim a cliente 

poderá visualizar de forma macro todas as peças que estão disponíveis na mala. 

Segue lista conforme figura 47 abaixo.  
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Figura 47 - Controle de roupas mala delivery 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Além disso, seria incluso uma cartinha em formato de flyer, escrito a mão pelas 

funcionárias da marca, agradecendo pela solicitação da mala, um segundo material 

explicativo, contendo as principais informações sobre o serviço e os pontos de 

atenção ao experimentar as peças, conforme figura 48 e 49 abaixo, assim como um 

mimo, como um doce ou uma bala para agregar valor na entrega deste serviço.   
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Figura 49 - Mala delivery frente 

Fonte: Os autores, 2020.                                                Fonte: Os autores, 2020.  

 

Após o agendamento da mala delivery, a entrega ocorreria somente para 

Curitiba e região metropolitana, tendo em vista os altos custos de frete para o envio 

de uma mala para outras cidades, simulando o valor do transporte, através do site 

Melhor Envio, no dia 31 de outubro de 2020, uma mala de 23kg, saindo de Curitiba 

para São Paulo, custaria de R$ 102,95 a R$ 232,05, sendo um valor muito alto para a 

realização deste serviço fora da capital paranaense.  

Já para a entrega em Curitiba e região metropolitana, os envios ocorreriam 

através de um profissional especializado em entregas, com a contratação de um 

motoboy para realizar este serviço, ou através de entregas realizas pelas próprias 

sócias. O valor do frete variaria de acordo com a quilometragem percorrida até o local 

de envio. Tendo em vista o tamanho disponibilizado no bagageiro do motoboy, a mala 

contendo os produtos da marca deverá ser amarrada ao bagageiro da moto com o 

auxílio de cordas para poder ser transportada pelo profissional. Segue representação 

da mala delivery conforme figura 50 abaixo.  

 

Figura 48 - Mala delivery verso 
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Figura 50 - Mala personalizada 

 

Fonte: os autores, 2020 

 

Após o recebimento da mala, a cliente terá 24h para experimentar as peças e 

decidir o que gostaria de comprar, assim que a decisão de compra for concluída, ela 

deverá entrar em contato com a marca através dos canais de comunicação da 

empresa, informando quais peças gostaria de levar, já mantendo as peças escolhidas, 

retornando para a mala as roupas que não irá levar, e informando qual será o método 

de pagamento escolhido.  

Como métodos de pagamento a marca continuaria aceitando as opções já 

utilizadas pela empresa, sendo elas: cartão de crédito e débito, transferência, 

depósito bancário, boleto, dinheiro e PicPay. Após o pagamento ser efetuado, será 

programado o horário para a busca da mala no local definido.  

6.3.4.3 Criação de um site  

Tendo como base as pesquisas realizadas e o diagnóstico geral do ambiente 

de comércio eletrônico, fora evidenciado que não possuir um site próprio é um fator 

que impacta significativamente na escolha de compra em lojas de Instagram, na qual 

41% das consumidoras Apaixonadas por Compras e 37% das Compradoras 
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Ocasionais afirmam que impacta muito, e apenas 15% das respondentes afirmam que 

não impacta em nada ter um site próprio. Outro fator evidenciado nas pesquisas é a 

de que, sites são o segundo maior canal de compras das respondentes e sendo a 

principal escolha nos quesitos melhor oferta de preços, maior variedade e 

comodidade com 79%, 77% e 66% das respostas respectivamente.  

Portanto, uma das estratégias de implementação propostas, buscando trazer 

uma maior percepção de segurança para o cliente e agregar valor para a marca 

Giorni Belli, é a criação de um site próprio para a empresa. Para a criação do site, a 

estratégia a ser utilizada é a implementação por meio de uma plataforma de criação 

de lojas virtuais, a Loja Integrada, plataforma essa que torna o processo de criação de 

uma loja virtual mais facilitado e com custos menores.  

Para os produtos ofertados no site o foco será em vender roupas básicas, e 

mesmo que em menor variedade ter grande quantidade de peças, além de ter 

conteúdos informativos acerca dos outros serviços da empresa, como mala delivery, 

box de assinatura, além de um blog para criação de conteúdos de moda.  

Para a criação do site da marca Giorni Belli, os principais fatores que dificultam 

essa estratégia são o alto investimento e a complexidade de gerenciar esse novo 

canal de vendas, visto que a empresa é recente e não possui um grande capital de 

investimento e mão de obra especializada, portanto a utilização de uma plataforma 

facilitadora, que diminua os custos de criação se mostra de extrema importância para 

a viabilização dessa estratégia. 

As plataformas de e-commerce ou criadoras de sites, são sistemas que 

disponibilizam a criação de lojas virtuais, ferramentas de layout, meio de pagamentos, 

gerenciamentos de pedidos, controle de estoque e integrações com serviços externos 

de forma unificada para facilitar a criação de sites (OLIVEIRA, 18 mar, 2020). Tendo 

isso em vista, um dos pontos de vantagem da utilização de uma plataforma de e-

commerce como a Loja Integrada, é a facilidade na criação do site sem a necessidade 

da contratação de um programador, visto que o próprio site disponibiliza modelos 

prontos e personalizáveis de fácil manuseio mesmo para usuários iniciantes.  

Outro ponto importante é a facilidade e segurança do cliente ao comprar na 

loja, visto que a plataforma utiliza um sistema de checkout com intermediadores de 

pagamentos como Pagseguro e PayPal, no qual o cliente finaliza a compra no próprio 

site com total segurança e garantias. Além do pagamento de forma segura, a 
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ferramenta possui sistemas de inserção de produtos e controle de estoque claras para 

auxiliar nas vendas dos produtos ofertados pela marca.  

Novas ferramentas que adicionam valor para a utilização da plataforma, são as 

integrações com aplicativos que agregam na experiência do consumidor e na criação 

de estratégias e promoções, como criação de cupons, frete grátis, ferramentas de e-

mail marketing, Google Analytics e a possibilidade de criar uma integração para 

realização de vendas nos principais marketplaces. A plataforma Loja Integrada possui 

uma versão grátis, mas limitada, porém, é aconselhável a obtenção do plano pro ao 

custo de R$ 49,00 mensais, que possibilita a utilização plena de todas as ferramentas 

da plataforma. 

Já analisando as etapas necessárias para a implementação do site Giorni Belli, o 

primeiro passo é a criação de um domínio próprio, utilizando ferramentas como 

registro.br ou Godaddy por um preço médio de R$ 40,00 ao ano para habilitar o 

domínio (www.giornibelli.com.br). Com a criação de um domínio e a integração do 

mesmo com a plataforma, a Giorni Belli irá fazer a compra de um layout base para o 

site, recurso esse que a Loja Integrada oferece, com layouts que possuem uma média 

de preço de R$ 400,00. Após está etapa, a empresa deverá realizar a contratação de 

um profissional especializado na criação de sites para formatar o layout base nos 

moldes da empresa, realizando os ajustes necessários e adição de uma aba para o 

blog por R$ 1.100,00, e para futuras modificações no layout, com o tema de eventos 

sazonais que a empresa irá empregar ao custo de R$ 200,00 por mudança. 

Com a criação do layout, a inserção dos produtos na loja deve ser monitorada e 

organizada de uma forma que todos os canais de venda estejam interligados para não 

ocorrer erros de vendas e falta de estoque, para isso, recomenda-se a criação de um 

sistema HUB dentro do site, este sistema permite a automatização do processo, 

criando uma integração dos canais de vendas com os sistemas de gestão como o 

ERP (Enterprise Resource Planning).  

Vale se atentar que de acordo com as estratégias propostas, o site apenas 

ofertaria em seu catálogo as opções de roupas básicas da loja, enquanto as peças 

mais exclusivas, estrariam disponíveis nas modalidades de venda mala delivery e box 

de assinatura, estratégias essas que teriam uma página no site explicando seu 

funcionamento. 

 No quesito pagamentos, como mencionado anteriormente, a ferramenta de 

criação de sites possui um sistema integrado com empresas terceirizadas de 
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pagamento online que intermediam a compra, trazendo uma maior segurança para o 

consumidor na hora da compra. Já a questão de envios dos produtos, recomenda-se 

um contrato com os correios de Pacote de Encomendas Convencional, que consiste 

em um serviço que diminui os preços para envio de encomendas sem a necessidade 

de o lojista possuir uma cota mínima de vendas, pagando assim apenas pelas 

encomendas que enviar. Além desse contrato, existe a possibilidade de parcerias 

através dos aplicativos de gestão de fretes disponíveis na plataforma da Loja 

Integrada como: o Melhor Envio e Fretnet, que integram transportadoras facilitando a 

cotação e os preços para envio de mercadorias.  

 Para que todos os canais se mantenham integrados, é de suma importância 

que os meios de comunicação estejam dispostos de forma clara no site, englobando 

todos os canais de contato da loja, como o chat do WhatsApp, e-mail de suporte, 

redes sociais da loja como o Instagram e o Facebook.  

 É necessário também que o consumidor crie o seu cadastro no site, tanto para 

monitoramento de seus pedidos, realização de trocas e demais questões de 

pagamento, quanto para a empresa possuir um controle maior da sua base de 

clientes dentro do site. Outras informações necessitam estar claras e bem-dispostas 

são as tabelas de medidas das roupas, precificação das peças e explicação das 

diferentes modalidades de vendas e serviços ofertadas pela marca.  

 Além das estratégias citadas, a empresa deve se atentar ao monitoramento 

das visitas ao site, o primeiro passo é a instalação e revisão das tags, através da 

instalação dos aplicativos do Google, disponíveis dentro da plataforma para entender 

qual é o comportamento das pessoas no site, e para que seja possível criar listas no 

Google Analytics de possíveis clientes que acessaram o site da Giorni Belli, podendo 

assim impactá-los em redes sociais. É importante deixar claro que todos esses dados 

obtidos são codificados para a proteção do usuário.  

Após a implementação dos recursos básicos do site, é necessário que a marca 

crie conteúdos não apenas de forma comerciais, mas artes que transmitam os valores 

da marca, onde as clientes se sintam acolhidas e tenham uma experiência completa, 

com postagens recorrentes no blog da loja, sobre as tendências da moda, 

combinações de looks e lifestyle, onde esses conteúdos estejam sempre alinhados as 

estratégias que atraiam essas consumidoras a efetuar suas compras.  

Tendo em vista as estratégias propostas, o site terá quatro páginas principais, a 

primeira página terá foco nas vendas das peças, para facilitar a visualização desse 
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site fora criado mockups - representação em escala ou de tamanho real de um projeto 

utilizado para apresentar uma ideia de forma elaborada com design muito próximo ao 

final do produto (CRISTIAN, 2018), do site Giorni Belli nas figuras a seguir.  

 

Figura 51 – Página principal Giorni Belli 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

Para a segunda página do site, representada na figura 52, o foco é apresentar 

a modalidade de mala delivery, possuindo textos explicativos do funcionamento deste 

serviço. É valido ressaltar que não será possível solicitar a mala delivery pelo site, 

essa página terá foco informativo, somente disponibilizando imagens das roupas que 
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podem ser encontradas na mala delivery, e feedbacks de clientes. Como não será 

possível solicitar a mala delivery através do site, caso a cliente se interesse pelo 

serviço ela será redirecionada diretamente para o canal de atendimento realizado por 

meio do WhatsApp da loja. É válido ressaltar que deve ficar claro nessa página, que a 

mala delivery atende somente Curitiba e região metropolitana.  

 

Figura 52 - Site página mala delivery 

 

Fonte: Os autores, 2020. 
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Para a consultoria de imagem também será criado uma página no site 

ressaltando a importância dessa profissional e o quanto ela poderá auxiliar de forma 

individual cada cliente. Segue sua representação conforme figura 53 abaixo.  

 
 
Figura 53 - Site página consultoria de imagem 

 
 
Fonte: Os autores, 2020. 
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A terceira página do site abordará o box de assinatura, está página conterá 

todas as informações sobre o funcionamento do produto, os diferentes canais de 

atendimento no caso de dúvidas, as respostas de perguntas frequentes e o passo a 

passo para a contratação deste serviço, ressaltando sua diferenciação e 

exclusividade.  

 
Figura 54 - Site box de roupas 

 
 
Fonte: Os autores, 2020. 
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6.3.5 Estratégia de promoção 

 Tendo em vista o resultado da pesquisa quantitativa e as personas construídas 

para a marca Giorni Belli, foi possível estruturar as principais estratégias voltadas 

para a promoção da empresa. É válido destacar que o Instagram e o WhatsApp são 

os principais canais de comunicação utilizados pelas personas, diante disso, para 

uma melhor performance das campanhas focadas em venda, a criação de estratégias 

voltadas para mídia online, se tornam, indispensáveis para a formulação de um 

planejamento estratégico eficaz.  

 Levando em consideração a conectividade existente entre os consumidores 

atualmente, e o amplo leque de plataformas digitais disponíveis, a implementação de 

um plano de mídia voltado para a veiculação de anúncios patrocinados e campanhas 

de vendas em redes sociais, com foco no Instagram, assim como a criação de 

campanhas focadas na geração de brand awareness, com o objetivo de gerar um 

maior tráfego e engajamento com seus futuros clientes, é de extrema importância 

para o crescimento da marca. Para isso, será necessário a contratação de uma 

agência de publicidade, com expertise em marketing digital, para auxiliar a empresa 

nos planejamentos de mídia online e na criação das artes para os anúncios.  

 Para a implementação de campanhas focadas em redes sociais e marketing 

digital, primeiramente será realizado um diagnóstico das ações que a empresa efetua 

no momento, e os principais pontos de melhoria para as estratégias em andamento. 

Tendo em vista que a marca só utilizou até o momento ações orgânicas, sem o 

investimento mensal em mídias sociais, este estudo tem extrema importância para o 

sucesso desta estratégia.   

 Após este primeiro estudo das ações realizadas pela empresa, entendendo a 

importância da utilização de estratégias de SEO (Search Engine Optimization), que 

visa a otimização para mecanismos de busca, através de um conjunto de técnicas de 

melhoria para o futuro site da empresa (MOUSINHO, 2020), o segundo passo seria a 

implementação de ferramentas especializadas no monitoramento e controle de SEO, 

que gerariam uma melhor performance do site da empresa, tendo um grande peso no 

futuro desempenho do negócio. Está análise de SEO, assim como o monitoramento e 

setups de campanhas online será de responsabilidade da agência de marketing digital 

contratada.  
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Adentrando nas estratégias realizadas através de canais pagos na internet, é 

válido destacar a relevância da implementação e revisão das tags – códigos que 

rastreiam as atividade visitas a páginas da Web, através do Google Tag Manager, 

para entender qual é o comportamento das pessoas no futuro site da empresa 

(GOOGLE, 2020), e para que seja possível criar listas no Google Analytics de 

possíveis clientes que acessaram o site da Giorni Belli, podendo assim impactá-los 

nas redes sociais. 

A compra de termos no Google Search também poderá ser utilizado como 

estratégia através de um canal pago da plataforma Google Ads, a marca pode 

comprar alguns termos como “moda feminina”, “looks para sair”, a partir do 

rankeamento orgânico de termos non-branding , ou seja, termos que não envolvem a 

marca e que são relevantes para o setor de atuação. 

 Outro ponto que deve ser efetuado é a inclusão de uma segmentação 

específica voltado para o público-alvo da empresa, sendo ela demográfica, 

impactando nas estratégias propostas mulheres, classe A/B/C, de 18 a 28 anos, que 

residem em Curitiba e região metropolitana, assim como segmentando os 

consumidores através de seus principais interesses identificados nas pesquisas 

realizadas, como: roupas femininas, vestuário, moda, compras online, shoppings, 

bares, baladas, cafés e restaurantes. Podendo ser criadas diferentes campanhas 

voltadas especificamente para cada público identificado pela marca, assim como as 

diferentes linhas de produtos e serviços ofertados como a mala delivery e o box de 

assinatura de roupas.  

Entendendo que os anúncios nas redes sociais têm como objetivo gerar leads 

e tráfego para o site da empresa, para que as pessoas possam analisar os produtos 

disponíveis na loja e se interessarem ainda mais pela marca. Como esta estratégia 

possui um público mais amplo, é importante o constante acompanhamento do 

Audience Insights – ferramenta que próprio Facebook utilizada para saber o 

comportamento dos perfis que visualizam o anúncio (FACEBOOK IQ, 2018) – para 

realizar a exclusão de públicos que não estão sendo rentáveis para a campanha, 

dessa forma, existe uma maior chance de sucesso e economia de custos.  

Além do conhecimento de marca, outro foco das campanhas das redes sociais, 

seriam as estratégias de remarketing, através dos canais de comunicação, com a 

estruturação de uma campanha voltada para conversões, impactando as pessoas que 

já visualizaram o anúncio anteriormente, e o reconhecimento da marca - tendo como 
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objetivo levar estes usuários para o site da empresa, a fim de coletar cookies para 

impactar os mesmos em outros lugares e para que o cliente potencial se interesse 

ainda mais pelos produtos (JOVANA, 2017). Realizando assim o remarketing do 

público que já acessou o site, estimulando esses futuros clientes a comprarem peças 

de roupas, aumentando a taxa de conversão de leads e acessos ao site da marca.  

 Já pensando nos criativos que serão veiculados dentro de cada campanha nos 

canais de comunicação, é válido ressaltar a importância da criação de peças 

animadas – que chamam mais a atenção no momento que o anúncio é visualizado 

por um consumidor, possuam uma linguagem clara e sintética – destacando apenas o 

mais importante, e com um bom CTA (Call to Action) – qualquer chamada visual ou 

textual, que leve o leitor ou visitante de uma página a realizar alguma ação como os 

termos: “Acesse o site” e ”Compre agora” (JABER, 2018). A troca constante de 

criativos também é necessária para não ocorrer a saturação de artes gráficas, isto 

ocorre quando o desempenho do anúncio é prejudicado devido à superexposição.  

 Analisando as principais características de uma mídia própria de qualidade, a 

utilização de estratégias de marketing de conteúdo tem extrema importância nesse 

quesito. Tendo em vista que, de acordo com a pesquisa quantitativa realizada, o 

Instagram se mostra como o principal canal de consumo de conteúdos relacionadas a 

roupas por parte das respondentes, assim, a criação de materiais relevantes focados 

no mundo da moda feminina se mostra o caminho ideal para a formulação de uma 

estratégia de qualidade.  

 Além das postagens em redes sociais, a criação de um blog próprio da loja, 

inserido dentro do site da marca, expondo dicas de como usar determinada peças em 

conjunto com estratégias de native advertising, na qual durante o momento em que a 

consumidora está fazendo a leitura do conteúdo sejam inseridos anúncios contendo 

links que a levem aos produtos da loja que possuem aquele tema. Outra opção seria 

a criação de um chamariz utilizando estratégias de guest posts, onde a empresa traga 

especialistas do mundo da moda para escrever sobre algum tema, o que traria uma 

maior credibilidade a marca por convidar alguém influente do setor, tudo isso com o 

intuito de fidelizar e gerar um maior engajamento com o público, posteriormente 

revertendo em vendas para a empresa. 

 Tendo isso em vista, a criação de um cronograma de postagens da marca para 

os horários e dias mais relevantes, é de extrema importância. Tendo como base o 

relatório da Rock Content (2019) e o cronograma já utilizado pela marca, o calendário 
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ideal abordaria a postagem de três posts diários no Instagram da marca, sendo 

postados das 9:00h até as 18:00h, apresentando o mix de produtos da loja, a fim de 

criar uma vitrine dentro da plataforma, dois posts semanais no blog com assuntos 

relacionados nas terças e quintas e dois envios de e-mail marketing por mês, focados 

nas aniversariantes, para avisar sobre as promoções sazonais e para a janela de 

requisição da box de roupas, em conjunto com o lançamento de novas peças na loja. 

Abaixo mostra-se um exemplo de como seriam as postagens da marca no período de 

mês, conforme a figura 55.  

  

Figura 55 - Cronograma de postagens 

 

Fonte: Os autores, 2020. 
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O WhatsApp também se destaca nos canais de preferência para o recebimento 

de conteúdo de roupas, desta maneira, a implementação de uma agenda de disparo 

de novidades de novas coleções e promoções através destes canais também estão 

listados como possíveis estratégias promissoras para a marca. Vale ressaltar que 

apesar de serem estratégias amplas, conteúdos diários e semanais muito informativos 

serviriam para impactar de forma melhor o público-alvo que possui uma frequência de 

compra maior, no caso as Apaixonadas por moda. Já para o público-alvo com menor 

frequência como as Compradoras Ocasionais seria utilizado estratégias mais 

tradicionais, buscando o remarketing e maior fidelização por meio de anúncios e 

descontos por e-mail marketing em datas comemorativas. 

Pensando em possíveis promoções a serem realizadas pela marca, conforme 

os dados da pesquisa realizada, uma das motivações para a compra de roupas por 

parte das entrevistadas é a de promoção das peças online, com 29% para as 

compradoras Apaixonadas por Compras e 30% para as Compradoras Ocasionais.  

Tendo isso em vista, outra estratégia proposta para a marca Giorni Belli seria a 

criação de uma agenda de promoções online, de acordo com os eventos sazonais, 

para captar e reter clientes. De acordo com a empresa Tray Corp (2020), ao longo do 

ano há em torno de vinte e quatro possíveis datas comemorativas a serem exploradas 

para a alavancagem de vendas no meio do e-commerce. Portanto, com base nestas 

datas foram escolhidas duas a serem trabalhadas, alinhadas com as estratégias de 

mídia online citadas anteriormente, de forma a criar promoções com apelo ao público-

alvo definido para a Giorni Belli no período de 2021, sendo elas; 

Campanha Dia dos Solteiros: Criada pelo marketplace Alibaba, arrecadando 

em 2019 R$ 158,5 bilhões em venda, essa data que ocorre no dia 11 de novembro 

fora incorporada por outros e-commerce, e se mostrou uma nova data comemorativa 

importante para as vendas online, (TRAY CORP, 2020). Tendo isso em vista, a Giorni 

Belli deve aproveitar essa data, utilizando o conceito de celebração do amor-próprio, 

onde a pessoa se presenteia com algum produto da loja. Para isso a campanha será 

veiculada nas redes sociais por meio de posts diários e postagens no blog da marca, 

com o tema do amor-próprio e autoconfiança, com o intuito de fazer com que as 

seguidoras da marca comprem as peças como um presente para elas mesmas, se 

sentindo mais confiantes ao utilizarem as roupas.  

A veiculação dessa campanha terá o período de uma semana com descontos 

em todas as peças da loja e frete grátis, com uma oferta especial no dia 11 de 
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novembro com descontos maiores. Durante a campanha após a compra das peças a 

marca incentivaria o uso de hashtags para a criação de uma maior interação com o 

consumidor. Em que todas as consumidoras que tirarem fotos usando as roupas da 

Giorni Belli e postarem com as hashtags, seriam exibidas nos stories da empresa, 

divulgando cada vez mais as promoções ofertadas e o principal propósito da 

campanha.  

 

Figura 56 - Mockup post dia dos solteiros 

 

Fonte: Os autores, 2020. 

 

Campanha Outubro Rosa: o outubro rosa, é uma campanha que visa a 

conscientização e compartilhamento de informações a respeito do câncer de mama 

(INCA, 2020), portanto para explorar a fidelização e buscar transpor os valores da 

marca Giorni Belli por meio do marketing 4.0, utilizando o mote “Em outubro usamos 

Rosa!”, a marca deve focar na conscientização do tema por todo o mês. O público-

alvo da campanha seria focados nos dois públicos da marca as Apaixonadas por 

Compras e as Compradoras Ocasionais, visando engajar o maior número de pessoas 

possíveis. A campanha será feita utilizando todos os canais da empresa buscando 

uma comunicação integrada.  

Nas mídias sociais serão postados conteúdos diários no Instagram utilizando o 

mote e alertando sobre os cuidados da mulher, assim como a criação de lives com 
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profissionais da saúde informando como se prevenir, a periodicidade ideal para a 

realização de exames e demais cuidados.  

Além disso, ocorrerá o disparo de e-mail marketings e mensagens no 

WhatsApp sobre a campanha para alcançar as clientes que possuem um menor nível 

de engajamento com a marca. Para o site, toda a comunicação visual deve ser 

voltada para a campanha e todo o lucro sobre os produtos da cor rosa comprados no 

site no mês serão convertidos para ajudar no combate ao câncer de mama. Para o 

blog, serão criados conteúdos semanais sobre o assunto, trazendo entrevistas com 

mulheres já diagnosticadas e informações a respeito de prevenções ao câncer de 

mama.  

6.3.6 Estratégia de relacionamento 

Tendo em vista a necessidade de se destacar na multidão de anúncios e 

concorrentes, conectando-se de maneira significativa com os consumidores, essa 

conexão precisa ocorrer de maneira ágil, em apenas alguns pontos de contato 

cruciais na jornada de consumo. O mapeamento do caminho que o consumidor 

realiza até o momento de decisão de compra, com o entendimento de quais são os 

principais pontos de contato dele com a marca no decorrer desse percurso, e a 

intervenção nos pontos que interessam, é a chave para a fidelização do cliente com a 

marca (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

A era digital mudou completamente a maneira com que se pensa e faz 

marketing. Por esta razão, as relações humanas estão cada vez mais pautadas em 

discussões e estratégias para conquistar novos clientes (CINTRA, 2020). Baseado no 

modelo AIDA (atenção, interesse, desejo e ação), criado por E. St. Elmo Lewis (1899), 

que aborda um método que considera informações sobre o que o consumidor pensa, 

necessita e deseja para propor as etapas necessárias para gerar leads e alcançar 

mais vendas, Derek D. Rucker (2015) criou os 4 As do Marketing (assimilação, 

atitude, ação e ação nova). E por sua vez, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), 

apresentam uma nova proposta para a jornada de compra através dos 5 As do 

Marketing 4.0 (assimilação, atração, arguição, ação e apologia). 

 Abordando a relação de conectividade e relevância entre a interação social e a 

decisão de compra, os 5 As focam na percepção que o consumidor tem em relação a 

qualidade de um determinado produto. Quais são os canais de atendimento 
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disponíveis para suporte e atendimento e a reputação da marca na internet, seja 

grupos ou redes sociais, com o objetivo principal de orientar e induzir o cliente pela 

jornada da compra (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

 À vista disso, de acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017),pode-se 

definir o primeiro dos 5 As, como Assimilação (eu sei) – esta é a etapa onde o 

consumidor tem o primeiro contato com a marca, em função de experiências 

passadas, comunicações de marketing e defesa da marca por clientes, passando a 

ser um lead para a aplicação de estratégias de vendas de produtos e serviços. Ou 

seja, a assimilação ocorre na identificação da marca.  

 O segundo A é a Atração (eu gosto) – ocorre quando o consumidor toma 

conhecimento por uma marca, se sentindo atraído por ela. A marca toma assim um 

lugar dentro do leque de opções do cliente, se tornando uma das opções de escolha 

para saciar suas necessidades e desejos. Para isso é preciso investir em ações 

estratégicas que tenham como objetivo instigar a curiosidade do cliente, criando valor 

para o seu produto ou serviço.  

 O terceiro A é a Arguição (estou convencido) – nesta etapa o cliente já tomou 

conhecimento da marca, teve contato com os conteúdos e criativos postados nos 

canais de comunicação e agora busca pela aprovação social da marca. Ou seja, o 

consumidor pesquisa ativamente com o objetivo de obter informações adicionais 

sobre a marca de amigos, familiares, redes sociais ou até direto da própria marca.  

 O quarto A é a Ação (estou comprando) – reforçados pela bagagem já 

adquirida de informações sobre a marca, o consumidor toma sua decisão e efetiva a 

de compra, interagindo de forma mais profunda com a marca por meio de processos 

compra, consumo e/ou serviço. Nesta etapa é foco se volta na satisfação do cliente, 

para possível fidelização.  

 Já o quinto e último A é a Apologia (eu recomendo) – nesta etapa final 

entende-se que o cliente pode desenvolver uma sensação de forte fidelidade à marca, 

não apenas consumindo, mas recomendando e defendendo a marca perante seus 

pares. Se tornando um embaixador dos valores da marca, fato que contribui 

diretamente no momento de decisão de compra e representatividade de mercado. 

Desta maneira, os 5 As do marketing se referem ao caminho em que as 

estratégias do marketing digital se baseiam para conseguir a conversão de cliente em 

todas as etapas da jornada de consumo, a concentração de esforços – intensificando 

a comunicação, fortalecendo a presença nos canais de comunicação e melhorando a 
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interface com o cliente – deve focar na melhoria dos pontos de contato cruciais, assim 

como introdução de estratégias e ações de diferenciação da marca em relação aos 

seus concorrentes (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

Diante disso, pensando em todas as estratégias propostas acima que se 

sugere a elaboração da jornada do consumidor, representado na figura 57 abaixo, 

pensando que todas as estratégias devem se conversar para que exista uma unidade 

de comunicação.  

 

 

 

Fonte: Os autores, 2020 

 

Para a assimilação como ilustrado na figura 57, a loja pode utilizar o site, blog e 

anúncios com foco em awareness, como já abordado nas estratégias de promoção, 

funcionando como uma forma da loja começar a ser reconhecida no mundo da moda. 

Continuando essa jornada para a atração, será trabalhado o marketing de conteúdo e 

estratégias de remarketing, forma de anúncio que impacta novamente para os leads 

que já consumiram algum conteúdo da loja. É válido ressaltar que nessa etapa podem 

existir diferentes anúncios, dependendo do tipo de persona, nos quais as 

Apaixonadas por compras serão mais direcionadas ao site e ao box, e as 

Compradoras Ocasionas à mala delivery.  

Na etapa da arguição, o cliente já conhece a loja, e passa a pesquisar 

ativamente informações adicionais, por isso no site da marca terá conteúdos 

direcionados para explicar como funciona o box, mala delivery e o diferencial de um 

profissional de personal stylist. Dessa forma essa consumidora consegue encontrar 

insumos para levá-la a ação de efetuar a compra.  

No momento da ação, quando a consumidora toma a sua decisão de compra, a 

empresa deve estar atenta aos atos que podem ajudá-la a chegar a está ação, como 

Figura 57 - Jornada do cliente Giorni Belli 
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oferecendo cupons, algo muito valorizado pelas personas, frete grátis, abordando os 

benefícios de seu produto, como a praticidade e facilidade de solicitar uma mala 

delivery, ou assinar uma das opções de box.  

Na etapa final, de apologia, seria o momento em que o cliente desenvolve a 

fidelidade pela marca, podendo se tornar seu defensor. Para que isso ocorra, as 

estratégias são focadas em continuar o relacionamento com esse cliente. Para as 

Apaixonadas por Compras, a comunicação de novidades e conteúdo de moda pode 

ser realizado através do disparo de e-mail marketings e contato por meio do 

WhatsApp. Já para as Compradoras Ocasionais, o principal canal será o Instagram. 

 Para engajar esses dois públicos com a marca, existe a oportunidade de a loja 

criar conteúdos exclusivos para a sua lista vip, de amigos próximos no Instagram, que 

pode ser um benefício para as compradoras com mais engajamento nos conteúdos 

da loja, sendo esse engajamento mensurado por curtidas, comentários e interações. 

Outra forma de trazer mais visibilidade para a loja, fazendo com que essa cliente 

retorne a comprar roupas é informa-la de que postando seu look Giorni Belli no 

Instagram, sendo nos stories ou em post, e marcando a loja, ela garante um desconto 

de10% para a próxima compra, como mostra a figura 58. 

 

Figura 58 - Look Giorni Belli 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Outra estratégia muito interessante é a indicação de amigos, a recompensa 

pelo ato, para a cliente que indicou outra consumidora a comprar na loja, será o 
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recebimento de um desconto em sua próxima compra, assim como o um mimo da 

marca Giorni Belli, como mostra a figura 59.   

 

Figura 59 - Mimo Giorni Belli 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

 Além dos pontos de contato citados durante a jornada que essa consumidora 

irá traçar, de acordo com as estratégias sugeridas, é importante que a loja crie uma 

régua de relacionamento com as clientes, dessa forma a empresa continuará 

cultivando essa relação. Para isso, a Giorni Belli precisará mapear os aniversários de 

suas clientes, encaminhando materiais para parabenizá-la e oferecendo cupons de 

desconto como presente de felicitações, conforme ilustra a figura 60.   

 

Figura 60 – Arte gráfica feliz aniversário 

 

Fonte: Os autores, 2020. 
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Voltando a régua de relacionamento, tem-se como sugestão a loja trabalhar 

com conteúdos de onboarding - termo utilizado para implementações com enfoque 

nos novos clientes, de forma que seja possível se aproveitar da euforia inicial desse 

cliente novo e torná-lo mais engajado com a marca (D’ALAMA, 2020). Por tanto, as 

novas clientes da loja, ou mulheres que no site se cadastram na newsletters, devem 

receber uma sequência de conteúdos, como mostra o quadro 11 abaixo.  

 

Quadro 11 - Onboarding 

Onboarding 

Data Explicação Conteúdo  Canal Público 

Primeiro 
mês 

Quando é feita uma 
compra na loja ou 

quando uma 
consumidora se 

inscreve para receber a 
newsletter da loja 

Bem - Vinda a 
comunidade Giorni 

Belli, convidar a 
seguir a loja no 

Instagram 

E-mail 
marketing 

Apaixonadas por Compras e 
Compradoras Ocasionais  

Segundo 
mês 

- 
História da loja, 

convidar a seguir a 
loja no Instagram 

E-mail 
marketing 

Apaixonadas por Compras e 
Compradoras Ocasionais  

Terceiro 
mês 

A loja realizaria uma 
enquete no Instagram 
com perguntas acerca 
da história da loja, a 

seguidora que acertar 
mais perguntas 

ganhará um desconto 
em sua próxima 

compra 

Enquete no Instagram Instagram 
Apaixonadas por Compras e 

Compradoras Ocasionais  

Fonte: Os autores, 2020. 

 

Essa estratégia de onboarding terá como foco impactar as duas personas, a 

ideia é de que o primeiro contato ocorra por meio de um e-mail de boas-vindas à 

comunidade Giorni Belli. Esse e-mail poderá conter também uma explicação do que a 

cliente pode esperar destes contatos, abordando que serão enviados conteúdos de 

moda, dicas de estilo e peças da loja.  

Para o segundo mês, a cliente já estará inclusa na régua de relacionamento da 

empresa, desta maneira os conteúdos dos materiais de comunicação abordarão 

algumas curiosidades sobre a empresa, tendo como finalidade oferecer conteúdos 

sobre a loja e sua história.  

Alcançando o terceiro mês da régua de interação, depois do envio destes 

materiais, será realizada uma enquete no Instagram da loja, com o objetivo de 

premiar as clientes que possuem um maior conhecimento sobre a marca, recebendo 
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cupons de 10% de desconto para utilizar em sua próxima compra na loja, é válido 

ressaltar que estes cupons terão validade de apenas uma semana e estas enquetes 

devem auxiliar a loja a manter o engajamento de suas seguidoras.  

Dessa forma, as clientes passam pelo onboarding, e ingressam na régua de 

conteúdo do ongoing - processo de continuidade ao onboarding, assim esses clientes 

continuam sendo impactados com conteúdos da marca, transformando a primeira 

experiência de êxito em uma jornada prolongada (RODRIGUES, P., 2019).  

 Ressalta-se que a enquete citada acima será apresentada para todas as 

seguidoras da loja, aumentando a interação das clientes com a marca no Instagram. 

Seguindo com as sugestões de conteúdo para ongoing, apresenta-se o quadro 12. 

 

Quadro 12 - Ongoing 

Ongoing 

Conteúdo  Canal Público 

Dicas de moda E-mail marketing Apaixonadas por Compras 

Como identificar qual a 
melhor paleta de cores de 
roupas para o seu perfil 

Instagram Stories Lista VIP 

Novidades da loja WhatsApp Apaixonadas por Compras 

Como encontrar o seu estilo Instagram Stories Lista VIP 

Looks de inspiração  Instagram 
Apaixonadas por Compras e 

Compradoras Ocasionais  

Como identificar o seu estilo 
de roupa 

Instagram Stories Lista VIP 

Como se tornar uma cliente 
VIP 

E-mail marketing Apaixonadas por Compras 

Enquete de batalha de looks Instagram 
Apaixonadas por Compras e 

Compradoras Ocasionais  

Votação de peças  Instagram Stories 
Apaixonadas por Compras e 

Compradoras Ocasionais  

Fonte: Os autores, 2020.  
 

Para a criação destes conteúdos, o importante é a loja conseguir manter uma 

constância, onde principalmente para o público de Apaixonadas por Compras pode 

haver dicas de modas, novidades da loja, já para esse público e para as Compradoras 

Ocasionais a Giorni Belli pode trabalhar com enquetes em seu Instagram, looks de 

inspiração por esse canal também, votação de peças, que já podem estar vinculados 

com o que os perfis querem de vestimentas na loja.  
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Para as consumidoras que farão parte da lista VIP, o importante é produzir um 

conteúdo diferenciado para esse perfil, além de incluir promoções exclusivas para as 

clientes engajadas, a loja poderá criar conteúdos mais aprofundados acerca da moda, 

como por exemplo a coloração ideal das roupas para cada perfil, sendo postagens 

voltadas para a consultoria de imagem. Outro ponto importante de ressaltar para 

todas as consumidoras, é a existência da lista VIP da Giorni Belli, apresentando os 

benefícios e promoções exclusivas para as clientes pertencentes a esta lista.  

Deverá haver também pontos de contato diferenciados para as clientes que 

adquirem o box, como mostra no quadro 13, as assinantes deste serviço irão receber  

e-mails constantes informando o status de sua assinatura, como: a confirmação 

pagamento, a data de despacho do box, o código de rastreio e a data de entrega do 

produto, etc. Além disso, as clientes que assinam este serviço, já passam a fazer 

parte da lista VIP da loja, dessa forma essa consumidora receberá os conteúdos 

exclusivos em relação a moda, looks e promoções da Giorni Belli.  

 

Quadro 13 - Contatos com clientes do box 

Box de assinatura 

Data Conteúdo  Canal 

Assim que realizar o 
pedido 

Confirmação de Pedido E-mail marketing 

Quando o pagamento 
for confirmado 

Confirmação do pagamento E-mail marketing 

Assim que o box estiver 
sendo preparado 

Avisar que a Giorni Belli está preparando 
o box, com várias peças personalizadas 

E-mail marketing 

Quando o box for 
postado no correio 

Informar que o box já está a caminho E-mail marketing 

Quando chegar o código 
de rastreio 

Informar qual o código de rastreio do box E-mail marketing 

O box foi entregue 
Avisar que o box já chegou na casa da 

cliente 
E-mail marketing 

Depois de 3 dias que o 
box foi entregue 

Mandar pesquisa de satisfação, 
compreender se a cliente gostou das 

peças e se elas serviram, deixar aberto 
espaço para feedbacks 

E-mail marketing 

Depois de 7 dias que o 
box foi entregue 

Enquete no Instagram para saber se as 
clientes já usaram os looks do box, 

instigar que elas mandem fotos com os 
looks que receberam 

Instagram 

Fonte: Os autores, 2020.  
 
 



 
 

170 

 Conforme o quadro 13 ilustra, haverá uma comunicação constante através do 

disparo por e-mail marketings para as clientes assinante do box, além de interações 

por meio de enquetes no Instagram, recurso que permite maior interação entre as 

clientes e a loja, contribuindo para o engajamento desse público.  

 

6.4 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Tendo em vista os objetivos propostos, para que sejam implementadas todas 

as estratégias citadas para a Giorni Belli, primeiramente a loja precisa aumentar a sua 

base de clientes. Portanto, as estratégias serão implementadas de forma gradual para 

que se tenha um crescimento sustentável e planejado, para consequentemente 

estruturar a jornada do consumidor da marca.  

É importante que a loja tenha em mente seu novo posicionamento, sendo 

consequências das estratégias criadas, em que o propósito da empresa deve ser: 

ajudar mulheres a encontrar as melhores peças para o seu guarda-roupa, oferecendo 

serviços que auxiliem na compra de roupas de maneira assertiva, de modo que as 

peças combinem tanto com o que a consumidora já possui, como o estilo que ela 

deseja, alcançando estes pontos com a venda de roupas de qualidade e de maneira 

prática. 

Analisando os produtos ofertados pela marca, é importante que a loja realize o 

reposicionamento de seu mix de produtos, aumentando sua variedade de peças, 

assim como trazendo roupas mais básicas, seguindo o comportamento de compra 

mapeado com base nas pesquisas realizadas. Considerando que este plano 

mercadológico tenha o período de duração de um ano - janeiro a dezembro de 2021, 

a compra assertiva das peças de roupas para a criação do estoque de produtos da 

marca, deve ser realizada já no início do ano, no mês de janeiro. 

 A oferta de produtos ideais para seu público-alvo, com o direcionamento de 

peças mais básicas para os dois públicos, roupas mais inovadoras e estilosas para as 

Apaixonadas por Compras, e para as Compradoras Ocasionais vestimentas 

confortáveis e tradicionais. É a chave para o aumento das vendas, e 

consequentemente o crescimento da base de clientes da marca. 

Além disso, para uma maior profissionalização por parte das gestoras é 

sugerido a realização de cursos focados no entendimento de moda e vestuário 

feminino, para que assim, as próprias sócias compreendam mais sobre o setor, se 
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tornando profissionais capacitadas, com expertise na área, para a realização das 

consultorias de imagem para as clientes, sem existir a necessidade de contratação de 

uma terceira profissional. 

Desta maneira, este investimento em educação acarretará uma maior 

qualificação da marca no mercando, abrindo oportunidades estratégicas para a 

empresa. Para a realização deste curso profissionalizante, foi encontrada uma opção 

bastante interessante para as gestoras da marca, com o curso de consultoria de 

imagem ofertado pela instituição de ensino Centro Europeu. O curso teria a duração 

de 4 meses – janeiro a abril de 2021, custando cerca de R$ 7.400,00, e sua proposta 

de ensino engloba o entendimento não só de sua imagem pessoal, mas também a 

atuação juntamente com clientes em consultorias pessoais e corporativas, orientando-

os sobre o uso adequado das cores e a composição harmônica de seu guarda-roupa, 

elevando sua confiança e autoestima. 

Levando em consideração as estratégias de preço abordadas, como a 

definição de um produto estrela, possuindo um preço de venda mais atrativo, 

diferenciando o markup utilizado na precificação de cada produto, a implementação 

de métodos de apresentação de preços quebrados, e a remoção do cifrão na 

apresentação do preço da roupa, são estratégias desenvolvidas pensando no 

aumento da lucratividade da empresa, tendo a finalidade única de elevar o 

faturamento da loja. 

Já a análise recorrente dos concorrentes da empresa, com o uso do 

benchmarking, a realização de estratégias de decoy marketing, que visam influenciar 

a conduta de compra do consumidor, realizando ofertas como a venda de looks 

montados pela própria marca por valores mais baixos, assim como a criação de uma 

promoção fixa de frete grátis, estimulam as vendas, elevando o volume de peças 

compradas, tendo como objetivo principal o aumento do ticket médio da empresa, 

passando de R$ 170,00 para R$ 255,00. 

Estas estratégias de preço apresentadas, deverão ser aplicadas na empresa 

logo no início deste planejamento estratégico de marketing, no mês de janeiro, tendo 

em consideração que sua implementação deverá ser aplicada durante todo o ano. 

Considerando as estratégias apresentadas relacionadas a distribuição dos 

produtos da marca para os consumidores, são propostas três diferentes estratégias 

para implementação. 
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A primeira estratégia seria a criação de um site próprio da marca, tendo como 

objetivo o aumento da abrangência dos canais próprios da loja, existindo um meio 

direto de acesso ao catálogo contendo os produtos disponíveis, e facilitando o 

processo de compra. A implementação do site ocorrerá em duas diferentes fases, a 

primeira será a criação da estrutura do site, com a compra do seu domínio pelo custo 

de R$ 40,00, e a segunda fase seria a elaboração do seu layout, construindo a sua 

parte gráfica, custando cerca de R$ 400,00 para adquirir o layout base, mais 

R$1.100,00 para um freelancer realizar as adequações desse layout conforme padrão 

gráfico da loja . A primeira fase ocorreria no mês de janeiro, e a segunda no mês de 

fevereiro, sendo finalizada a implementação do site março de 2021. 

Como uma forma de engajar as clientes e tornar o site da loja mais interativo, é 

indicado que a loja contrate novamente um freelancer para a criação de templates 

para ações promocionais, cada template criado teria um custo de R$ 200,00, sendo 

programado para a Giorni Belli criar um layout para a campanha Outubro Rosa e para 

o Dia dos Solteiros, somando um custo de R$ 400,00. 

A segunda estratégia seria a implementação de um box de assinatura de 

roupas. Esta modalidade de vendas disponibilizaria a venda de boxes personalizados 

contendo peças escolhidas exclusivamente para cada cliente, sendo um serviço 

diferenciado que tem como principal objetivo a oferta de peças exclusivas de maneira 

prática e assertiva. Compreendendo que está estratégia necessita do suporte do site 

da marca, sua realização ocorreria somente em março 2021, juntamente com a 

implementação do site, existindo um custo de cerca de R$ 1.260,00 por mês para a 

compra dos materiais necessários para a montagem dos boxes, sem contar com os 

custos das próprias peças ofertadas.  

A terceira estratégia seria a criação de malas delivery, sendo um serviço na 

qual a cliente tem a opção de experimentar as peças da loja no conforto de sua casa, 

escolhendo quais peças gostaria de levar e devolvendo o restante. Mesmo sendo 

uma estratégia focada somente nas consumidoras de Curitiba e região metropolitana, 

a mala delivery se torna uma modalidade bastante promissora para a marca, 

principalmente para o público que almeja experimentar o produto antes de comprá-lo. 

Está estratégia seria implementada logo no início da plano mercadológico, após o 

reabastecimento do estoque da marca, em janeiro de 2021, existindo um investimento 

de R$ 239,99 por mala, a sugestão é para a loja comprar 2 malas em janeiro e mais 2 

malas em outubro, dessa forma finalizando o ano com 5 malas, uma que a loja já 
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possui e não precisará comprar, por um valor de R$ 959,96. Além dos custos com os 

materiais de relacionamento de R$ 292,98 por ano. 

Identificando as estratégias de promoção, é importante destacar a criação de 

um planejamento estratégico de marketing digital, criando planos focados na 

performance da mídia online da empresa, com a implementação de campanhas online 

voltadas para o reconhecimento da marca e o remarketing nas redes sociais. Para a 

aplicação destas estratégias, assim como o desenvolvimento dos criativos que serão 

utilizados nas campanhas, a contratação de uma agência de publicidade com 

expertise em marketing digital, logo no início deste plano de marketing, é de extrema 

importância. Desta maneira, as campanhas de marketing digital poderão iniciar em 

janeiro de 2021, existindo um custo de R$ 2.850,00 por mês para a contratação da 

agência, além do investimento em marketing digital, somando R$ 1.350,00 mensais. 

Além disso, é válido ressaltar a importância da criação de um canal próprio de 

comunicação da marca, como o WhatsApp business para esclarecer dúvidas sobre os 

produtos, um perfil comercial no Instagram e um blog, onde serão disponibilizados 

conteúdos exclusivos de moda e vestuário feminino, utilizando estratégias de 

marketing de conteúdo. Entendendo que a criação destes conteúdos de moda será 

realizada após a finalização do curso profissionalizante das gestoras, o início de sua 

implementação ocorreria no mês de maio de 2021. 

Existindo um site próprio da marca, onde serão disponibilizados todos os 

produtos, serviços e matérias em seu blog, estruturadas pela empresa, será possível 

a aplicação de estratégias de SEO, e a compra de termos e criação de campanhas no 

Google Analytics. Considerando que o site estará no ar em março de 2021, a 

realização destas estratégias deverá ser colocada em prática no mesmo mês, 

exigindo um investimento de R$ 1.000,00 para a criação destas campanhas. 

Tendo como objetivo um maior engajamento com as clientes da marca, assim 

como o aumento dos seus seguidores nas redes sociais, a construção de campanhas 

mais humanizadas no decorrer do plano, como o outubro rosa, visando a 

conscientização do câncer de mama, e a celebração do dia do solteiro, no mês de 

novembro, aspirando o amor-próprio e o empoderamento feminino, tem como 

propósito utilizar a emoção para a criação de uma ligação da empresa com as 

consumidoras. Trazendo um maior engajamento nas postagens da marca, assim 

como nas promoções implementadas durante o período das campanhas, que 

ocorrerão nos meses de outubro e novembro de 2021. É válido ressaltar que os 
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criativos utilizados para estas campanhas, assim como o acompanhamento de sua 

performance, deverão ser criados pele agência de publicidade contratada. 

Neste contexto, a utilização de estratégias voltadas para o relacionamento da 

marca com o cliente é essencial, para isso foi proposto a estruturação da jornada de 

consumo das clientes da loja, apontando quais são os principais pontos de contato da 

marca com a consumidora, desde o momento que a cliente conhece a marca, até a 

recomendação da loja. 

Para isso, foram propostas estratégias visando o constante contato da cliente 

com a marca, utilizando diferentes táticas como o disparo recorrente de e-mails 

marketing, custando cerca de R$ 25,00 por mês, com a aplicação de conteúdos de 

onboarding e ongoing, através da régua de relacionamento da empresa, que iniciará 

em março, após a implementação do site da empresa, campanhas de fidelidade, com 

a postagens de looks com as peças da loja para o recebimento de descontos e 

campanhas de aniversário, parabenizando as aniversariantes do mês, que serão 

realizados durante todo o ano de 2021. 

Além disso, a realização de ações orgânicas que ocorrem durante todo o ano 

de 2021, como a utilização da modalidade melhores amigos no Instagram, e a criação 

de campanhas de indicação de amigas, que dará como brinde uma necessaire 

personalizada para a cliente que trouxer uma amiga para comprar na loja, a 

necessaire tem um valor unitário de R$ 12,33, tendo a produção mínima de 50 

unidades gerando um custo de R$ 616,99 para a loja.  Essas estratégias têm como 

objetivo auxiliar no aumento das taxas de conversões da marca, elevando o número 

de recompras. 

À vista disso, as estratégias propostas teriam como principal objetivo o 

aumento da base de clientes da marca, assim como a criação de uma jornada de 

consumo das clientes potenciais da empresa. Visando a elevação do ticket médio da 

loja, o aumento de suas seguidoras nas redes sociais, a expansão da taxa de 

recompras e o crescimento do engajamento nos canais de comunicação da marca. 

É válido ressaltar que, de acordo com a entrevista realizada através de contato 

telefônico com a proprietária da loja Ornata, na fase qualitativa de pesquisa, foi 

possível compreender que a trajetória da empresa englobou a aplicação de diversas 

estratégias especificas que ocasionaram no aumento da base de clientes da empresa, 

assim como a elevação de seu número de seguidores no Instagram. 
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A empresa trabalha com a venda de roupas focada no público feminino, 

utilizando uma segmentação bastante parecida com a da marca Giorni Belli, a 

empresa iniciou sua atuação no mercado somente trabalhando com a revenda de 

roupas, porém atualmente trabalha também com confecção própria. 

As estratégias aplicadas pela proprietária da marca incluem: a definição 

concreta de seu público-alvo e persona, a elaboração de um cronograma de 

postagens nas redes sociais, de no mínimo dois posts por dia, a criação de conteúdos 

relevantes de moda, postagens interativas nos stories do Instagram, elaboração de 

um site profissional bem estruturado, e principalmente a implementação de um 

planejamento de marketing digital através de anúncios patrocinados. 

Por meio da aplicação destas estratégias, a marca fundada em março de 2020 

começou sua expansão no mercado atual, com a aplicação das estratégias 

mencionadas, a empresa aumentou o seu número de seguidores gradualmente 

através dos meses, conquistando atualmente mais de 10 mil seguidores. À vista 

disso, entendendo que a loja Ornata alcançou a marca de 10 mil seguidores no 

período de 8 meses, fora proposta a meta de alcançar a mesma quantidade de 

seguidores dentro do período de um ano para a empresa Giorni Belli, tendo em vista a 

inexistência de investimentos patrocinados até o momento. 

Partindo dessa lógica, para que a loja Giorni Belli alcance um total de 10 mil 

seguidores em um ano, será necessário adquirir cerca de 880 novos seguidores por 

mês, quantidade factível, tendo em vista o crescimento da empresa case Ornata. 

Portanto, como mostra a tabela 3, os seguidores da marca Giorni Belli devem 

acompanhar essa projeção de crescimento constante e gradual, chegando em 

dezembro de 2021 com cerca de aproximadamente 10.008 seguidores. 

 De acordo com Neilpatel (2017), metade dos usuários do Instagram seguem 

alguma marca, porém, destes seguidores que acompanham algum negócio, apenas 

em torno de 5% é de fato um cliente da marca, já tendo realizado alguma compra 

após ser impactado por conteúdos da loja. À vista disso, fora realizada uma projeção 

com o objetivo de entender qual seria a quantidade de clientes da marca, tendo em 

vista seu número de seguidores, em um cenário onde a loja conseguiria alcançar esse 

5% de conversão de seguidoras para clientes, conforme tabela 3. Dessas 

consumidoras, a partir das respostas quantitativas analisadas, tem-se que 42% 

seriam as Apaixonadas por Compras, 53% as Compradoras Ocasionais e 5% as 

compradoras anuais. Essas porcentagens de cada perfil de compradoras, foram 
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aplicadas em cima do total de clientes da loja, compreendendo dessa forma quantas 

clientes de cada perfil a loja teria nessa projeção. 

 

Tabela 3 - Projeção clientes Giorni Belli 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Com isso, para projetar o faturamento da empresa, pensando que o ticket 

médio da loja é de R$ 170,00 e que cada perfil de cliente tem diferentes frequências 

de compra, foi aplicado diferentes ticket médios por perfil. Para as Apaixonadas por 

Compras, consumidoras mensais, o ticket médio seria de R$ 170,00. Já as 

Compradoras Ocasionais, que compram entre 3 a 6 meses, o ticket médio seria de R$ 

170,00 dividido por 6 meses, resultando em R$ 28,33 mensais. Por fim, as 

Compradoras Anuais, que pelo mesmo raciocínio possuem um ticket médio de R$ 

14,16, por comprarem roupas anualmente.  

Pensando também que o público Apaixonadas por Compras, a partir de abril 

passará a ter um ticket médio de R$ 200,00, por conta dos resultados obtidos através 

das estratégias preços e a implementação do site da marca, mais adiante, em agosto, 

o ticket médio dessa mesma consumidora aumentará novamente, passando para 

R$250,00, tendo em vista que este perfil possui um comportamento de compra 

frequente por meio de sites e tendem a aderir a estratégia do box de assinatura. 

Utilizando os fatores citados acima e multiplicando o ticket médio pelo número de 

consumidoras em cada perfil foi possível elaborar a projeção da tabela 4. 

 

Tabela 4 - Projeção de faturamento 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
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Tendo em vista que, a realização de todas as estratégias abordadas auxiliará 

no crescimento da empresa, por meio de uma visão macro, é válido pontuar que a 

elevação de seu faturamento será consequência das ações implementadas pela 

marca. Desta maneira, a alteração do CNPJ da loja, de MEI para ME, é uma mudança 

necessária para a alavancagem da empresa.  

De acordo com as projeções de faturamento realizadas na tabela 4, é possível 

compreender que a empresa alcançaria o faturamento necessário para vir a se tornar 

uma microempresa no mês de junho de 2021, levando em consideração que essa 

projeção fora realizada a partir da somatória total do faturamento, sendo que em 

junho essa soma resultaria em R$ 73.190,00, faz se necessário a mudança do CNPJ, 

pois no mês seguinte o faturamento total da empresa  passará a ser R$ 101.181,00, 

ultrapassando o máximo da categoria que estipulo o valor anual de R$ 81.000,00.  

Por outro lado, é válido ressaltar que os valores apresentados são somente 

uma projeção do possível crescimento da empresa com base nos dados do setor 

atual, podendo sofrer variações. Diante disso, é possível compreender que através da 

aplicação de estratégias assertivas, tendo como base um planejamento 

mercadológico bem estruturado, podem resultar no crescimento desenfreado de 

pequenos negócios como a empresa Giorni Belli.  

Porém, é válido ressaltar que, devido à escassez do histórico de performance 

do faturamento da empresa, assim como o entendimento de como fora o seu 

crescimento, por estarmos tratando de uma marca recém entrante no mercado, as 

projeções realizas são com base em dados do mercado e da pesquisa quantitativa 

realizada, sendo apenas o ticket médio com base nos dados da empresa.  

6.5 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

De acordo com o plano de implementação e as ações propostas, tem-se o 

cronograma, ilustrado no quadro 14, de forma que em janeiro de 2021 se inicia a 

implementação deste plano. A primeiro momento se começa pelo curso de consultoria 

de imagem, mudança de mix de produto, estratégias de preço e frete grátis, 

estruturação do site, venda por mala delivery, anúncios no Instagram.  

Em fevereiro ocorrerá a criação do layout do site e em março o site já será 

implementado, juntamente com a modalidade de venda através do box de assinatura. 

As estratégias de SEO e Google Ads, com o site já pronto também se iniciam, além 
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da régua de relacionamento e e-mail marketing, já que com o site também será 

possível as pessoas se cadastrarem em sua newsletter. Em maio tem-se o início das 

estratégias de marketing de conteúdo, pensando que as sócias já terão o 

conhecimento necessário com a finalização do curso para a elaboração destes 

materiais, por fim, a mudança de MEI para ME deve ocorrer em junho de acordo com 

o faturamento projetado.  

 

Quadro 14 - Cronograma 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

6.6 ORÇAMENTO DO PROJETO 

Para o orçamento geral do projeto fora feita a junção de todos os custos fixos e 

variáveis das estratégias propostas no período de um ano. Separados pelas ações a 

serem aplicadas pela empresa.  

6.6.1 Criação do site Giorni Belli 

Para a implementação e gerenciamento do site empresarial, os custos foram 

separados na compra de um domínio em torno de R$ 40,00 anuais, já a mensalidade 

da Loja Integrada custaria R$ 49,00 mensais (REGISTRO.BR, 2020), meio por qual o 

site será construído.   
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 Outros custos englobarão a aquisição de um layout base para o site na mesma 

ferramenta por R$ 400,00, a contratação pontual de um designer freelancer para 

adequação desse layout nos moldes da empresa como botões banners e logos, e 

adição de uma aba para o blog da empresa por R$ 1.100,00 e de layouts sazonais 

por R$ 200,00, sendo esses layouts sazonais referentes as campanhas do Dia dos 

Solteiros e Outubro Rosa citados nas estratégias de marketing para a empresa, 

totalizando R$ 400,00. Os preços de freelancer foram cotados com o designer gráfico 

João Vitor Salanti no dia 29 de outubro de 2020. Abaixo segue a tabela 5 

apresentando os custos para essa ação: 

 

Tabela 5 - Orçamento site 

Site Giorni Belli 

Etapas Custo Base Custo total de 1 ano 

Domínio R$ 40,00 R$ 40,00 

Ferramenta Loja Integrada R$ 49,00 R$ 588,00 

Layout Base  R$ 400,00 R$ 400,00 

Freelancer Adequação do Layout R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

Freelancer Layout Sazonal R$ 200,00 R$ 400,00 

Total R$ 1.789,00 R$ 2.528,00 

Fonte: Os autores, 2020.  

6.6.2 Personal Stylist  

Para a criação de conteúdos relacionados a moda é vestuário será necessário 

a profissionalização das sócias da marca através de um curso focado em consultoria 

de imagem. Buscando o curso com melhor custo-benefício a longo prazo para a 

Giorni Belli, fora escolhido o curso no Centro Europeu, a partir de uma cotação por 

telefone no dia 31 de outubro de 2020, apresentando um valor de R$ 7.400,00. É 

válido ressaltar, que este seria o valor para a realização do curso para apenas uma 

das sócias. Abaixo segue a tabela 6 apresentando o custo dessa ação: 

 

Tabela 6 - Orçamento personal stylist 

Personal Stylist 

Etapas Custo Base Custo total de 1 ano 

Curso de Consultora R$ 7.400,00 R$ 7.400,00 

Total R$ 7.400,00 R$ 7.400,00 

Fonte: Os autores, 2020.  
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6.6.3 Box de assinatura de roupas 

A implementação da estratégia de box tem como os custos base, as caixas onde 

serão enviadas as roupas em conjunto com o conteúdo de moda e os mimos. Foram 

cotadas 250 unidades de caixas no site Printi.com no dia 13 de novembro de 2020 por 

R$ 868,99, gerando um custo unitário R$ 3,47 a caixa (PRINTI, a, 2020). Para os 

conteúdos de moda fora levantado o preço de 250 folders e 250 flyers através do 

mesmo fornecedor por R$ 199,99 (PRINTI, b, 2020)  e R$ 28,99 (PRINTI, c, 2020)  

respectivamente, 300 unidades de papel de seda no site Kalunga.com.br no dia 13 de 

novembro de 2020, por R$ 35,10 (KALUNGA, 2020), e 270 bombons para 

acompanhar as roupas na caixa por R$ 204,00 no site mercadodoce.com no dia 13 de 

novembro de 2020 (MERCADOCE, 2020). À vista disso, está estratégia teria o custo 

unitário do box, incluindo os itens citados acima seria de R$ 5,69. Abaixo segue a 

tabela 7 apresentando os custos dessa ação: 

 

Tabela 7 - Orçamento box 

Box de Assinatura de Roupas  

Etapas Custo Base 
Custo total de 1 

ano 
Custo Unitário 

Caixas para o box R$ 868,99 R$ 868,99 R$ 3,47 

Folders R$ 119,99 R$ 119,99 R$ 1,25 

Flyers R$ 28,99 R$ 28,99 R$ 0,11 

Papel Seda R$ 35,10 R$ 35,10 R$ 0,11 

Bombons R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 0,75 

Total R$ 1.257,07 R$ 1.257,07 R$ 5,69 

Fonte: Os autores, 2020.  

6.6.4 Mala Delivery 

Para a implementação desta ação, o custo seria da adição de 2 novas malas 

cotadas no site lepostiche.com.br no dia 13 de novembro de 2020 por R$ 239,99 (LE 

POSTICHE, 2020), para entrega das roupas em janeiro, e mais duas no mês de 

outubro pensando em datas como Black Friday e natal, totalizando R$ 959,96. A 

compra de flyers seria outro custo a ser considerado, tendo em vista a sua inclusão 

na mala, para o material no site printi.com.br para o box de 250 unidades por R$ 

28,99 (PRINTI, d, 2020). Além da inclusão na listagem contando as peças 

encaminhadas na mala, custando um valor de R$ 59,99, 250 unidades (PRINTI, e, 
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2020), e os bombons como mimos, no valor de R$ 204,00, 270 unidades 

(MERCADOCE, 2020). Segue abaixo tabela 8 contendo os custos dessa ação. 

 

Tabela 8 - Orçamento mala delivery 

Mala Delivery  

Etapas Custo Base Custo total de 1 ano Custo Unitário 

Malas R$ 239,99 R$ 959,96 - 

Flyers R$ 28,99 R$ 28,99 R$ 0,11 

Listagem peças R$ 59,99 R$ 59,99 R$ 0,23 

Bombons R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 0,75 

Total R$ 532,97 R$ 1.252,94 R$ 1,09 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

6.6.5 Mídias Sociais 

A implementação desta ação baseia-se nos custos voltados para todas as 

campanhas do meio online, sendo elas a contratação de uma empresa de mídia para 

administrar as redes da empresa por R$ 2.850,00 e o custo das campanhas mensais 

no Instagram por R$ 1.350,00, Google Search por R$ 1.000,00. Todos esses custos 

foram cotados com a agência de publicidade Dressing no dia 25 de setembro de 

2020. Abaixo segue a tabela 9 resumo do custo dessa ação: 

 

Tabela 9 - Orçamento mídias sociais 

Mídias Sociais 

Etapas Custo Base 
Custo total de 

1 ano 

Agência de publicidade R$ 2.850 R$ 34.200 

Instagram R$ 1.350 R$ 16.200 

Google Search R$ 1.000 R$ 12.000 

Total R$ 5.200 R$ 62.400 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

6.6.6 Relacionamento  

Para essa etapa foi cotado o custo da necessaire (PRINTI, f, 2020), sendo o 

pedido mínimo de 50 unidades, R$ 12,33 cada unidade. Além do e-mail marketing 

que teria o custo anual de R$ 25,00 para arcar com as despesas da plataforma de 

disparos (SENDINBLUE, 2020). Segue abaixo conforme tabela 10.  
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Tabela 10 - Orçamento estratégias de relacionamento 

Relacionamento  

Etapas Custo Base 
Custo total de 

1 ano 

E-mail Marketing R$ 25,00 R$ 300,00 

Necessaire R$ 12,33 R$ 616,50 

Total R$ 37,33 R$ 916,50 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

6.6.7 Micro empresa 

 Para a mudança da Giorni Belli de Micro Empreendedora Individual para Micro 

Empresa há custos tais como, os custos fiscais e de impostos com média de 

R$400,00, capital social mínimo de R$ 1.000,00 e custos com registro de marca que 

pode variar entre R$ 500,00 até R$ 1.500,00. Todos esses custos tendo como base a 

tabela de acordo com, Junta Comercial do Paraná (2020). Abaixo segue a tabela 11 

abordando os custos dessa ação: 

 

Tabela 11 - Orçamento micro empresa 

Micro Empresa 

Etapas Custo Base 
Custo total de 1 

ano 

Custos Fiscais R$ 400,00 R$ 400,00 

Capital Social R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

Registro de Marca R$ 500,00 R$ 500,00 

Total R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 

Fonte: Os autores, 2020.  
 

 

6.6.8 Orçamento geral  

Analisando os custos apresentados para a implementação das estratégias, é 

possível entender que a empresa teria um custo inicial de marketing de R$ 4.399,96, 

tendo em vista que a marca necessita investir no site da empresa, que teria um valor 

único para a compra do seu domínio e criação do seu layout. Além disso, será 

necessário a compra das malas para a implementação da estratégia de mala delivery, 

e com o passar dos meses a empresa necessitará alterar sua razão social para se 

encaixar na modalidade de microempresa, para isso será necessário o acerto dos 

custos fiscais, do capital social e do registro da marca. Conforme apresenta a tabela 

12 abaixo.  
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Tabela 12 - Custos Iniciais 
Custos Iniciais 

Ação Etapas Custo Base 

Site  

Domínio R$ 40,00 

Layout Base R$ 400,00 

Freelancer Adequação 
do Layout 

R$ 1.100,00 

Microempresa 

Custos Fiscais R$ 400,00 

Capital Social R$ 1.000,00 

Registro de Marca R$ 500,00 

Mala Delivery Malas R$ 959,96 

Total R$ 4.399,96 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Além dos custos iniciais necessários para a empresa alavancar suas vendas, é 

preciso o investimento na compra dos produtos de uso recorrente da empresa, como 

os materiais adicionais enviados na mala delivery e box de assinatura. Alguns desses 

materiais seriam: flyers, folders, caixas para o box, papel de seda e bombons, assim 

como a compra de necessaires para serem utilizadas como brindes, totalizando 

R$2.166,55. É válido ressaltar que esse investimento deve ser realizado à medida 

que o estoque desses materiais forem esgotando. Segue, conforme tabela 13 abaixo.  

 

Tabela 13 - Custos Recorrentes 
Custos Recorrentes  

Ação Etapas Custo Base 

 
 
 

Box de assinatura 

Caixas para o box  R$ 868,99 

Folders R$ 119,99 

Flyers R$ 28,99 

Papel de Seda R$ 35,10 

Bombons R$ 204,00 

 
Mala Delivery 

Flyers R$ 28,99 

Listagem das peças R$ 59,99 

Bombons R$ 204,00 

Estratégias de 
relacionamento 

Necessaires R$ 616,50 

Total R$ 2.166,55 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

A partir dos dados apresentados, é necessário o entendimento de quais seriam 

os investimentos mensais fixos do setor de marketing para uma boa performance da 

empresa. Realizando um compilado dos principais investimentos fixos é possível 

ressaltar os custos com a realização de campanhas de marketing digital como o valor 
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do fee da agência de publicidade, os valores investidos nas campanhas das redes 

sociais como o Instagram e o Google Search, além da mensalidade da ferramenta da 

Loja Integrada para o site da empresa, totalizando R$ 5.249,00, por mês e 

R$62.988,00 por ano, conforme apresenta a tabela 14 abaixo. Porém, é válido 

ressaltar que esses valores podem variar dependendo das ações realizadas pela 

empresa, que podem demandar um valor maior ou menor de investimento nas redes 

sociais.  

 

Tabela 14 - Investimento Mensal 
Investimento Mensal   

Ação Etapas Custo Base 

 
Mídias Sociais 

Agência de publicidade R$ 2.850,00 

Instagram R$ 1.350,00 

Google Search  R$ 1.000,00 

Site Ferramenta Loja Integrada R$ 49,00 

Investimento Mensal Total R$ 5.249,00 

Investimento Anual Total  R$ 62.988,00 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

 Tendo em vista os custos necessários para a realização de todas as ações 

propostas, fora estruturada uma tabela resumo contendo todos os valores a serem 

investidos em cada uma das ações. Estes valores foram separados entre custos 

únicos e custos recorrentes, na qual sua somatória totalizaria R$ 77.734,51 ao ano 

para a empresa Giorni Belli. Segue tabela 15 contendo todos os valores.   
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Tabela 15 - Orçamento geral 

Orçamento Geral 

Etapas Custo Base 
Tipo de 
custo 

Custo total 
de 1 ano 

Site 

Domínio R$ 40,00 Único R$ 40,00 

Ferramenta Loja Integrada R$ 49,00 Recorrente R$ 588,00 

Layout Base R$ 400,00 Único R$ 400,00 

Freelancer Adequação do 
Layout 

R$ 1.100,00 Único R$ 1.100,00 

Freelancer Layout Sazonal R$ 200,00 Recorrente R$ 400,00 

Personal Stylist Curso de Consultora R$ 7.400,00 Único R$ 7.400,00 

Box de Roupas 

Caixas para o box R$ 868,99 Recorrente R$ 868,99 

Folders R$ 119,99 Recorrente R$ 119,99 

Flyers R$ 28,99 Recorrente R$ 28,99 

Papel de Seda R$ 35,10 Recorrente R$ 35,10 

Bombons R$ 204,00 Recorrente R$ 204,00 

Mala Delivery 

Malas R$ 239,99 Único R$ 959,96 

Flyers R$ 28,99 Recorrente R$ 28,99 

Listagem peças R$ 59,99 Recorrente R$ 59,99 

Bombons R$ 204,00 Recorrente R$ 204,00 

Mídias Sociais 

Agência de publicidade R$ 2.850,00 Recorrente R$ 34.200,00 

Instagram R$ 1.350,00 Recorrente R$ 16.200,00 

Google Search R$ 1.000,00 Recorrente R$ 12.000,00 

Estratégias de 
Relacionamento 

E-mail marketing  R$ 25,00 Recorrente R$ 300,00 

Necessaire  R$ 12,33 Recorrente R$ 616,50 

Micro Empresa 

Custos Fiscais R$ 400,00 Único  R$ 400,00 

Capital Social R$ 1.000,00 Único R$ 1.000,00 

Registro de Marca R$ 500,00 Único R$ 500,00 

Total do custo das ações R$ 77.734,51  

Fonte: Os autores, 2020.  
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6.7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE  

Entendendo quais foram as estratégias propostas, tendo em vista os objetivos 

definidos para o planejamento mercadológico estruturado, foram estabelecidos os 

seguintes KPIs para mensuração da performance de cada estratégia.  

 

Objetivo 1: Aumento da base de clientes da empresa Giorni Belli. 

 

Meta a: Conquistar 10 mil seguidores no Instagram dentro do período de um 

ano. 

- KPI 1: Número de seguidores; 

Número de seguidores mensurado semanalmente através do perfil comercial 

da marca.  

 

Meta b: Alcançar uma base de cliente equivalente a 10% do número de 

seguidores (1.000 clientes). 

- KPI 1: Novos clientes da marca; 

- KP 2: Novas clientes que são seguidoras da marca; 

Checagem mensal do aumento da base de clientes da marca, assim como o 

número de seguidores da marca que já efetuaram alguma compra.  

 

Meta c: Aumentar em 50% o ticket médio das compras, de R$ 170,00 para 

 R$ 255,00.  

- KPI 1: Ticket médio;  

Mensuração de desempenho através do cálculo de ticket médio, divisão  entre 

 o faturamento total da empresa pelo número de vendas realizadas 

 durante o mês da empresa Giorni Belli.  

 

Objetivo 2: Elaboração da jornada do consumidor.  

 

Meta a: Manter a taxa de engajamento acima de 1%.  

- KPI 1: Taxa de engajamento - Ferramenta Facebook Business; 

- KPI 2: ROI - Ferramenta Facebook Business; 
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Mensuração mensal através da taxa de engajamento – relação entre as 

reações, compartilhamentos, comentários, curtidas e o alcance, nas redes 

sociais e canais próprios da marca (DOMINGUES, 2018). Assim como a 

análise mensal do indicador de retorno sobre investimento – ROI (ROI = 

[(Faturamento – Gastos com a ação) / Gastos com a ação] x 100%), 

entendendo a rentabilidade das ações executas nas redes sociais 

(CARVALHO, 2017). Por meio da plataforma Facebook Business.  

 

Meta b: Aumentar a taxa de recompras em 50%.  

- KPI 1: Taxa de recompra; 

- KPI 2: Taxa de conversão; 

Avaliação mensal da taxa de recompra e a taxa de conversão através do site 

de vendas da empresa. 
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7. CONCLUSÃO 

Após o diagnóstico do mercado e das análises dos dados provenientes do 

questionário e das entrevistas realizadas, fora possível abranger informações sobre o 

mercado brasileiro de moda e suas características, lacunas e pontos positivos da 

empresa Giorni Belli, evidenciando as mudanças do comportamento de compra do 

consumidor frente a pandemia, com o aumento de consumo por meio online, assim 

como suas preferências, anseios, objeções e interesses.  

Uma vez realizado a análise desses dados e definição do público-alvo da 

empresa, percebeu-se a necessidade da marca em aumentar a abrangência dos seus 

canais de venda, assim como o alcance da marca nas redes sociais. Tendo em vista 

o grande crescimento dos concorrentes em pouco tempo, é necessário que ocorra a 

potencialização dos métodos de divulgação aumentando a escala de negócios da 

empresa. À vista disso, fora analisado a necessidade da estruturação da jornada do 

consumidor, utilizando as estratégias propostas neste trabalho nos estágios da 

jornada, com o intuito de criar uma diferenciação e força da marca no setor altamente 

concorrido em que se encontra. 

Como limitações do trabalho, tem-se o alto envolvimento das duas integrantes 

da equipe com a marca, haja vista que são as proprietárias da loja. Como mecanismo 

de buscar isenção e evitar juízo de valor dos estudantes nas análises, foi fundamental 

a contribuição do terceiro integrante da equipe e da orientadora deste TCC para 

manter a imparcialidade e o rigor acadêmico. 

Além disso, é valido ressaltar que as estratégias propostas neste trabalho 

foram realizadas a partir de estimativas do mercado atual, na qual eventualmente, 

podem necessitar ser revisadas e/ou adaptadas, variando dos resultados obtidos. 

Compreendendo se, através de sua aplicação, as metas estabelecidas foram 

atingidas ou não. 

Isto posto, diante do momento em que a empresa Giorni Belli se encontra, ao 

término deste trabalho de conclusão de curso, e visando alcançar os objetivos e 

metas propostas no mesmo, recomenda-se o aumento do alcance e número de 

seguidores nas redes sociais, assim como a alteração do CNPJ da empresa de Micro 

Empreendedor Individual para Microempresa, aliados as estratégias de distribuição 

focadas na diferenciação e personalização frente aos concorrentes, trazendo uma 
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experiência não apenas focada na compra de roupa, mas criando uma atmosfera 

acolhedora e de referência em moda e estilo de vida. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PESQUISA QUALITATIVA CONSUMIDORAS 

Olá sou/somos aluno(os/as) da PUCPR do oitavo período e agradeço a sua 

participação na nossa pesquisa, gostaria de pedir a sua autorização para gravá-la.  

Essa é uma pesquisa acadêmica que tem o objetivo de mapear comportamentos de 

compra de roupas voltadas para o público feminino. 

 

Questões voltadas para a compra: 

• Agora entrando no seu hábito de compras, onde você costuma comprar 

roupas? (Vai citar mais de um lugar). Perguntar qual o lugar que mais gosta 

• E você gosta de comprar roupas neste local que comentou?  

• O que te faz gostar de comprar nesse local? 

• O que você mais leva em consideração na hora de comprar roupas?  

• Você percebe que seu modo de comprar mudou na pandemia? E quando a 

pandemia terminar, você acredita que vai continuar com esse modo de 

comprar? 

• Você tem o costume de comprar roupas online? Já tinha comprado antes da 

pandemia? Comprou durante a pandemia? Como foi essa experiência?  

• caso resposta de pergunta anterior seja não) por que você nunca comprou 

roupas online? O que te impede de comprar online esses produtos? E você 

considera um dia comprar roupas online? O que te faria comprar roupas 

online? 

• (se comprou online) quais canais você utilizou para essa compra? Foi pelo site, 

aplicativo, redes sociais? O que achou de comprar por esses canais 

• Você acredita que não existir um site próprio da marca impacta muito no 

momento da compra?  

• Você já comprou algum produto pelo whats, conhece a funcionalidade de 

catálogo do aplicativo? 
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• Desses canais quais você mais gosta de usar para fazer compras? Por quê? 

• Pretende continuar comprando roupas online depois que a pandemia acabar? 

• Quais peças de roupas você mais compra?  

• E geralmente você compra peças para quais ocasiões? 

• Quais peças você acredita que mais tem no seu armário? 

• Quais cores você mais gosta de usar? Gosta de roupas com estampas? 

• Quais os tecidos que você mais gosta de comprar?  

• Você gosta de usar roupas mais decotadas? Gosta de roupas básica? 

• Você já comprou acessórios online?  

• Quando você compra acessórios, como brinco, anéis e colares? 

• (caso a resposta seja sim) Você comprou com o intuito de adquirir o produto? 

Ou seria por conta da disposição da peça na loja? 

• Que outros tipos de produto você compra online? 

• O que te fez comprar online? 

• O que você gosta desse meio de compra online e o que você não gosta? 

• Você sente segurança na hora da compra? Por quê? A segurança já te impediu 

de fazer alguma compra online? 

 

Questões voltadas para promoções: 

• Na sua opinião, o que mais te chama a atenção no quesito de promoção 

online?  

• Você tem o costume de participar de sorteios (Instagram)?  

• A algo que você leva em consideração na hora de comprar? (Frete grátis, 

brindes, mimos) 
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Questões mala delivery: 

• Você já ouviu falar em mala delivery/fashion delivery? Já pediu alguma vez?  

• (caso a resposta seja não) Fashion delivery é uma forma de você receber 

roupas da loja no conforto da sua casa, assim você pode experimentar as 

peças e decidir quais você quer, depois de alguns dias a loja passa pegar as 

outras peças e o pagamento.  

• (caso a resposta seja sim) como foi a experiência para você? Você compraria 

de novo dessa forma? 

• O que você acha desta modalidade de compra?  

• Por conta da pandemia você se sente segura comprando dessa forma? Por 

quê? 

• Pesando numa loja ideal para você, em termos de tipo de roupa, acessórios, 

comodidade e localização, O que na sua opinião seria uma loja ideal para 

você?  

• Quais estilos de roupas essa loja teria? Quais os tecidos das roupas? Quais as 

cores? Quais peças? 

• Ela seria uma loja física, online, hibrida?  

• Quais os meios de pagamento que essa loja precisa ter? 

• Você imagina essa loja com algumas promoções? Quais? 

• Como você imagina que seria o processo de troca de roupas nessa loja? 

• E como seria o atendimento da loja? 

• Como seria o contato dessa loja com as clientes? 

• Quais cores vocês imaginam que essa loja iria usar nas suas comunicações, 

ou no seu espaço físico? 
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Questões psicográficas: 

• Você poderia me falar o que você faz nas horas vagas?  

• Já falando sobre a sua personalidade, como você a descreveria?  

• E em questão de valores que você tem na vida, o que você valoriza, você 

poderia citar alguns? Desses valores, quais você não abre mão? 

• E suas fraquezas? Quais seriam os seus pontos fracos?  

 

Questões comportamentais: 

• Quais locais você costumava frequentar? (Bares, cafés, shoppings) Antes da 

pandemia. E você imagina que vai voltar a frequentar da mesma forma quando 

a pandemia acabar? 

• Qual é o seu principal meio de comunicação? 

• E quais redes sociais você mais utiliza?  (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok) 

Para que você utiliza essas redes sociais? 

• Com que frequência você as utiliza? 

• Pensando em blogueiras, influencers digitais, tem alguma que você 

acompanha? Você já comprou algum produto ou segue alguma marca que as 

blogueiras indicaram?  

• Já pensando em marcas/lojas, tem alguma que você segue nas redes sociais?  

• Por que você segue essas marcas? Já aconteceu de você comprar algo 

porque viu nas redes sociais? 

 

Questões Demográficas: 

 

• Você se sente confortável em compartilhar a média da sua renda mensal da 

família? 

Até 2 salários-mínimos (até R$1.874,00)   

De 2 a 4 salários-mínimos (de R$1.874,01 até R$3.748,00)   

De 4 a 10 salários-mínimos (de R$3.748,01 até R$9.730,00)   

De 10 a 20 salários-mínimos (de R$9.730,01 até R$18.740,00)   

De 20 salários-mínimos acima (de R$18.740,01 ou mais)  
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APÊNDICE B – ROTEIRO PESQUISA QUALITATIVA EMPREENDEDORA 

Olá sou/somos aluno(os/as) da PUCPR do oitavo período e agradeço a sua 

participação na nossa pesquisa, gostaria de pedir a sua autorização para gravá-la.  

Essa é uma pesquisa acadêmica que tem o objetivo entender quais foram os 

impactos da pandemia em lojas focadas em vestuário feminino.  

 

Questões Demográficas: 

• Para deixarmos registrado na gravação você pode me falar o seu nome? 

• E quantos anos você tem? 

• Me conte agora sobre você, o que você faz atualmente? 

• E em qual bairro você mora? 

• Você se sente confortável em compartilhar a média da sua renda mensal? 

 

Questões do negócio pandemia:  

• Há quanto tempo você tem uma loja?  

• Já trabalhou com varejo de moda antes de abrir sua loja? Aonde e por quanto 

tempo? 

• O que te levou a abrir uma loja? 

• Como estava o movimento da loja antes da pandemia? 

• E agora como estão as suas vendas? 

• Você fez alguma iniciativa/adaptação para contornar esse período? Qual foi o 

resultado dessa iniciativa? 

• Você pretende manter alguma dessas iniciativas após esse período? 

• Você vê o seu negócio da mesma forma que via antes da pandemia? 

• Você acredita que surgiram oportunidades para você com essa mudança que 

vivenciamos? 

• Que tipo de oportunidade? 

• Como você acredita que será a sua loja depois da pandemia? 

 

Questões do negócio:  

• Quais são os maiores desafios para gerir uma loja de roupas? 

• O que você considera essencial na sua loja? 

• Atualmente como você atrai clientes para a sua loja? 
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• Como que você faz a gestão dos seus produtos, peças de roupas? 

• Você costuma controlar alguns indicadores para saber como a sua loja está 

indo? 

• O que você considerar que faz as clientes escolherem a sua loja para comprar 

roupas? 

• Aonde você vê o seu negócio daqui a 3 anos? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PESQUISA QUANTITATIVA 

Início da pesquisa discorrendo sobre o tema e o sorteio que será realizado. 
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Essa questão aparece caso a resposta da pergunta “você já comprou algum produto 

online?” estiver marcado sim como resposta. 
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Essa pergunta é mostrada caso a resposta para a questão “Você já comprou algum 

produto online for não”. 
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Essa parte do questionário e mostrada apenas para as respondentes que colocaram 

não na pergunta “você conhece a modalidade mala delivery”?  
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Essa parte do questionário é mostrada apenas para as respondentes que colocaram 

Certamente Não e Provavelmente Não na pergunta “Você se interessaria por um 

modelo de box por assinatura para receber na sua casa mensalmente um kit com 

roupas e acessórios, de acordo com as suas respostas em um questionário feiro 

previamente para identificar os seus gostos?” 
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