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RESUMO 

 

Empreender é uma ação desafiadora, capaz de despertar uma maneira visionária de encarar a 

vida e suas situações. Como todo empreendimento nasce com uma ideia, utiliza-se o plano de 

negócios como uma ferramenta para auxiliar desde a concepção e desenvolvimento dessa ideia, 

na sua implementação e pode continuar servindo de suporte durante o funcionamento da 

empresa. Na construção de um plano de negócios existem etapas a serem realizadas, uma delas 

é a pesquisa de mercado, aplicada para encontrar respostas, indicando a aceitação do público 

em relação à proposta da empresa e os produtos que serão ofertados no mercado. No presente 

estudo, fez-se a utilização do plano de negócios, com o objetivo de identificar as preferências 

femininas no ramo de moda íntima e com base em projeções e estratégias, analisar se é viável 

a realização do investimento para abertura da loja de lingeries na cidade de Tapejara – RS. Os 

fatores analisados dizem respeito ao mercado, potenciais clientes, financeiro e marketing, e 

buscou-se entender de que maneira os resultados influenciam na tomada de decisão das 

mulheres ao comprar lingeries. As informações obtidas auxiliaram nas etapas de constituição 

do negócio, onde definiu-se qual o modelo preferido pela maioria das mulheres e qual preço 

médio estariam dispostas a pagar. Considerando a frequência de compra e número de peças 

adquiridas por vez, pode-se fazer uma estimativa do valor do investimento, quantidade 

necessária em estoque e o faturamento da empresa. Os dados obtidos pela pesquisa poderão ser 

usados para estudo de futuras ideias dentro do negócio. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Plano de negócios. Cliente. Lingerie. Mercado. 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos respondentes ................................................................................ 47 

Gráfico 2 – Frequência de compra ........................................................................................... 47 

Gráfico 3 – Quantidade de peças por compra........................................................................... 48 

Gráfico 4 – Valor médio gasto em cada compra ...................................................................... 49 

Gráfico 5 – Rede social utilizada para fazer compras .............................................................. 50 

Gráfico 6 – Preferência por lojas físicas ................................................................................... 51 

Gráfico 7 – Serviços acessórios ................................................................................................ 52 

Gráfico 8 – Sugestões para atendimento .................................................................................. 53 

Gráfico 9 – Fatores de fidelização ............................................................................................ 54 

Gráfico 10 – Costume de fidelização ....................................................................................... 55 

Gráfico 11 – Satisfação com o comércio local ......................................................................... 56 

Gráfico 12 – Principais características de uma lingerie ........................................................... 57 

Gráfico 13 – Modelo preferido ................................................................................................. 58 

Gráfico 14 – Priorização da qualidade à beleza ....................................................................... 59 

Gráfico 15 – Opção de peças com ou sem bojo ....................................................................... 60 

Gráfico 16 – Lingeries para presentear .................................................................................... 61 

Gráfico 17 – Pelo que a cliente pagaria mais caro ................................................................... 62 

Gráfico 18 – Preço médio pago por um conjunto de lingerie ................................................... 62 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Dados da empresa .................................................................................................. 43 

Quadro 2 – Capital Social  ........................................................................................................ 44 

Quadro 3 – Fornecedores .......................................................................................................... 46 

Quadro 4 – Pessoas atendidas e unidades vendidas ................................................................. 63 

Quadro 5 – Número de unidades vendidas de acordo com preço ............................................ 64 

Quadro 6 – Custo, venda e margem de contribuição ................................................................ 64 

Quadro 7 – Faturamento ........................................................................................................... 65 

Quadro 8 – Estoque .................................................................................................................. 65 

Quadro 9 – Impostos ................................................................................................................ 66 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Calculadora amostral e margem de erro .................................................................. 40 

Figura 2 - Logomarca ............................................................................................................... 43 

Figura 3 - Sala comercial .......................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 12 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA ...................................................................... 12 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO ................................................................................. 13 

1.3 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 13 

1.3.1 Objetivo Geral ............................................................................................................... 14 

1.3.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 14 

1.4 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................... 14 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 16 

2.1 EMPREENDEDORISMO .................................................................................................. 16 

2.1.1 Empreendedorismo no Comércio................................................................................. 18 

2.2 COMÉRCIO VAREJISTA ................................................................................................. 20 

2.2.1 Segmento de Moda Íntima ............................................................................................ 20 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ..................................................................... 22 

2.4 PLANO DE NEGÓCIOS ................................................................................................... 24 

2.4.1 Elaboração do Sumário Executivo ............................................................................... 27 

2.5 ANÁLISE DE MERCADO ................................................................................................ 29 

2.6 OPERACIONAL ................................................................................................................ 32 

2.7 MARKETING .................................................................................................................... 32 

2.8 FLUXO DE CAIXA ........................................................................................................... 35 

3 METODOLOGIA ................................................................................................................ 36 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA ............................................................................. 36 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA .................................................................. 37 

3.3 COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES ...................................................................... 38 

3.4 ANÁLISE DE DADOS ...................................................................................................... 40 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS .................................................. 42 

4.1 SUMÁRIO EXECUTIVO .................................................................................................. 42 

4.1.1 A Empresa ...................................................................................................................... 42 

4.1.2 Dados do Empreendimento .......................................................................................... 43 

4.1.3 Missão, visão e valores .................................................................................................. 44 

4.1.4 Setor de Atividade ......................................................................................................... 44 

4.1.5 Forma Jurídica .............................................................................................................. 44 

4.1.6 Enquadramento Tributário .......................................................................................... 44 



 
 

4.1.7 Capital Social ................................................................................................................. 44 

4.1.8 Fonte de Recursos .......................................................................................................... 45 

4.2 ESCOLHA DO PONTO CERTO ...................................................................................... 45 

4.3 FORNECEDORES ............................................................................................................. 46 

4.4 PESQUISA DE MERCADO .............................................................................................. 46 

4.4.1 Perfil do Consumidor .................................................................................................... 46 

4.4.2 Estratégias e visão de mercado ..................................................................................... 51 

4.4.3 Escolha de produtos ...................................................................................................... 56 

4.4.4 Planejamento financeiro ............................................................................................... 61 

4.4.5 Vendas e faturamento ................................................................................................... 63 

5 CONCLUSÃO .................................................................................................................... 677 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 69 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ...................................................................................... 72 

 

 



12 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O plano de negócios é um documento que descreve os objetivos e cada fase do negócio 

a ser elaborado. As fases e processos devem ser cuidadosamente desenvolvidas, assim, 

buscando o sucesso de um todo. A importância de planejar essas fases e saber quais as chances 

de erros e acertos, refletirá no resultado do negócio. Dessa forma, cada passo dado tem grande 

relevância e necessita ser devidamente calculado. 

Quando pretende-se fazer um investimento, questiona-se de que forma será possível 

torná-lo rentável. A busca por respostas a esse questionamento torna o planejamento ainda mais 

importante. Com o plano de negócios, é possível detalhar as possibilidades e avaliá-las de 

acordo com cada situação, antes de investir. O primeiro passo é saber exatamente que tipo de 

empreendimento pretende-se fazer, ter clareza do ramo proposto e qual o produto ou serviço 

ele vai dispor ao mercado. Um negócio que possua um diferencial competitivo, seja em 

qualquer segmento, tem mais probabilidade de obter resultados lucrativos e satisfatórios. 

No presente trabalho, definiu-se os principais aspectos que interferem diretamente na 

abertura de um negócio para estudá-los. Iniciou-se com a pesquisa de mercado, que permitirá 

saber se é o ideal inserir o empreendimento em determinado lugar, de acordo com a cultura 

consumidora do público local. O ramo de mercado definido para ser estudado foi o comércio 

de lingeries. 

Com o desenvolvimento da pesquisa de mercado, buscou-se identificar qual o perfil do 

público da região para esse nicho de atividade. Também possibilitou definir qual o melhor local 

para inserir o empreendimento, de forma favorável. Após a definição do modelo de negócio, 

pesquisou-se sobre todos os fatores que o englobam, buscando a melhor maneira de 

implementá-los no caso proposto para atingir a satisfação. A pesquisa de marketing, que 

permite identificar o perfil dos clientes potenciais e quais as formas de atingi-los, tornando-os 

clientes. Conhecer fornecedores e criar relacionamentos, buscando mais vantagem competitiva. 

Detalhar gastos e custos, e ter embasamento necessário para presumir qual o retorno financeiro 

do investimento, permitindo que seja tomada a decisão principal de investir. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

 

No mercado atual encontram-se diversas opções de comércio vestuário voltado ao 

público feminino. Há estabelecimentos que não possuem identidade, trabalhando com todas as 

opções de estilo e outros que atuam especificamente de forma segmentada. Este estudo se 
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propôs a analisar as possibilidades de se inserir no mercado de moda íntima, por meio do 

conhecimento das possibilidades de atuação, de acordo com as exigências do público. 

A abertura de um negócio exige planejamento e estudo antecedentes à sua realização, 

objetivando traçar um caminho norteando as escolhas a serem adotadas, pensando em evitar 

contratempos e decepções com o contexto do mercado em que se posicionar. A criação de um 

mapa de ações e estratégias a serem executadas em cada situação torna o empreendimento mais 

seguro, e aumenta a perspectiva de alavancar bons resultados. 

Ao desenvolver um Plano de Negócio, há alguns passos que devem fazer parte dessa 

construção. Iniciar o projeto pela pesquisa de mercado, permite identificar logo no começo se 

o público comprará a ideia que está sendo proposta, ou ainda, moldar o modelo de negócio, de 

acordo com a exigência do público. Ao aplicar a pesquisa de mercado, buscou-se saber: quais 

as preferências femininas na hora da compra de lingeries? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

No contexto atual em que o mercado se encontra, a decisão de abrir um negócio e se 

inserir nele deve ser cautelosamente analisada. Devido às dificuldades enfrentadas na 

economia, surgem oportunidades de empreender e investir em novas ideias. Partindo deste 

princípio, este trabalho realizou uma pesquisa de mercado, para estudar a ideia de 

implementação de um negócio, o intuito do empreendimento é a venda de confecções de moda 

íntima feminina. 

O desenvolvimento da pesquisa iniciará pelo conhecimento do mercado, para analisar 

as oportunidades de investimento, buscará identificar quais serão os clientes alvo, definindo 

assim quais estratégias serão utilizadas para alcançá-los e atender suas exigências. Será feita a 

busca pelo local ideal para abrir o negócio e o sumário executivo para a caracterização do 

mesmo. 

O presente estudo não pretenderá estimar o valor total do investimento e os demais 

recursos necessários para a iniciação do negócio, não será realizado fluxo de caixa, previsões 

de despesas fixas, e perspectiva de lucros da empresa. Essas informações não serão 

aprofundadas devido ao tempo disponível para a realização da pesquisa, mas poderão ser 

estudadas em outra situação para a continuação do estudo. 

 

1.3 OBJETIVOS 
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1.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma pesquisa de mercado com mulheres no município de Tapejara - RS e 

região, visando identificar quais critérios são considerados pelas mulheres ao comprar roupas 

íntimas. A partir disso, os resultados obtidos devem nortear o desenvolvimento do restante do 

Plano de Negócio, estruturando o perfil do empreendimento de acordo com a procura do 

público, para posteriormente fundar a empresa em Tapejara - RS. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

a) entender qual a preferência do público feminino de Tapejara - RS e região no ramo 

de lingeries; 

b) analisar quanto as mulheres estão dispostas a gastar na compra de roupas íntimas; 

c) identificar qual o diferencial esperado de uma loja deste segmento; 

d) saber onde as mulheres buscam encontrar o produto que desejam; 

e) verificar a existência de clientes alvo no mercado; 

f) identificar as oportunidades de acordo com potenciais clientes. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Desenvolve-se o Plano de Negócio para nortear as decisões do empreendedor, é onde 

explora-se a ideia para encontrar a maneira mais viável de implementação. Com a exploração 

do mercado, o empreendedor consegue mensurar detalhadamente quais os recursos serão 

necessários para a concretização das atividades. O autor Dornelas (2008, p. 105) menciona que, 

não existe estrutura rígida e específica para construir o plano de negócios, pois cada um possui 

suas particularidades, sendo impossível estabelecer um padrão, mas existem alguns pontos mais 

relevantes para serem inclusos e seguir as indicações que melhor se enquadram em suas 

especificações.  

Após fazer a análise de mercado, Dornelas (2008, p. 90 ) cita que o empreendedor 

estabelece o modelo do negócio, projeções iniciais de receita, investimentos, mão de obra 

necessária, custos, despesas e receitas, conclui o modelo de negócio cruzando necessidade de 

recursos com resultados, estuda os demonstrativos financeiros, analisa a viabilidade e retorno 

sobre investimento, verifica se a rentabilidade e a lucratividade do empreendimento estão de 

acordo com o esperado e em que período de tempo isso poderá ser alcançado. 
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O presente estudo tem grande relevância para realização do empreendimento, pois 

permitirá o conhecimento do mercado antes do início da atuação, possibilitando assertividade 

no investimento em produtos, desenvolvimento de estratégias precisas para o tipo de cliente 

que pretende atingir. Permite fazer uma previsão do faturamento e gastos com a mercadoria, 

mensurando o investimento inicial, que visa um retorno financeiro. Busca-se maneiras de 

encaixar as particularidades do negócio, de maneira a saciar as necessidades do ambiente ao 

qual pretende-se implementá-lo. Com as informações obtidas no estudo, é possível ter uma 

ampla noção dos caminhos a serem escolhidos, descartam-se possíveis enganos e ampliam-se 

as possibilidades de sucesso nos resultados da decisão. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

O empreendedorismo é conhecido desde o século XX, desde onde surgem invenções 

importantes para a progressão da humanidade e de acordo com Dornelas (2014, p. 13), o mesmo 

começou a tomar forma no Brasil em 1990. Nessa época, poucos eram os recursos disponíveis 

ao empreendedor para auxiliá-lo na jornada. 

Dornelas (2014, p. 15) menciona que o empreendedorismo era visto como um assunto 

sem importância e só mais tarde passou a despertar na sociedade. E assim com o passar dos 

anos, o assunto foi se tornando cada vez mais popular e relevante. 

O mundo tem passado por constante evolução em um curto período, a todo tempo 

surgem invenções que significativamente geram mudanças na vida das pessoas, e através 

dessas, apresentam-se novas percepções de mundo, trazendo à tona um ângulo de visão que 

antes não existia. Como afirma Dornelas (2014, p. 8), por trás dessas descobertas inovadoras, 

existem pessoas visionárias, que buscam estar em constante desenvolvimento, deixando um 

legado pelo caminho, dedicando-se fielmente a correr atrás de um ideal. Esse é o instinto que 

leva a empreender e fazer da realização o objetivo final.  

Empreendedorismo pode ser descrito como o ato de criação de um negócio, onde, apesar 

dos estudos e previsões, existe o risco de atingir ou não os objetivos estabelecidos. Essa decisão 

de empreender abrange diversos fatores, os quais devem ser analisados de acordo com a 

exigência do projeto, buscando reduzir o máximo possível as margens de erro (SILVA e 

MONTEIRO, 2013, p. 11). Para o empresário Reid Hoffman "empreender é se jogar de um 

precipício e construir um avião durante a queda".  

Os efeitos da economia atingem todo o mundo, conforme afirmam Duarte e Esperança 

(2012, p. 21), tornando-o cada vez mais competitivo, levando os especialistas a procurarem 

novas formas de capacitar as pessoas para um mercado de trabalho que sofre esses efeitos, e 

exige profissionais competentes que estejam aptos a realizarem suas funções com coerência 

sendo capazes de vislumbrar novas oportunidades. O empreendedorismo desempenha um papel 

complementar ao emprego, proporcionando novas oportunidades de trabalho e diversas 

opiniões apontam para um novo modelo de formação em que o capital humano deverá 

constituir-se numa força de criatividade e dinamismo (DUARTE e ESPERANÇA, 2012, p. 21). 

Segundo SEBRAE (2014), existem algumas características fundamentais da 

personalidade de um empreendedor, além do envolvimento pessoal, quesitos baseados em 
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criatividade, liderança e organização, os quais podem ser desenvolvidos diferentemente em 

cada pessoa de acordo com as situações. SEBRAE (2014) ainda afirma que em qualquer tipo 

de empreendimento é fundamental que o empreendedor possua perseverança, vontade de 

trabalhar e espírito de liderança. 

Dornelas (2012, p. 17) descreve o empreendedor como um administrador que possui 

diferenciais em destaque, atributos pessoais e características sociológicas e ambientais que, ao 

desenvolver uma ideia inovadora, cria uma empresa. Para Dornelas, um planejamento bem 

desenvolvido é uma ferramenta valiosa para o empreendedor que busca visibilidade e 

diferenciação no mercado. 

 

Reconhece-se que o espírito empreendedor é uma competência de base que deve ser 

adquirida através de uma aprendizagem ao longo da vida. As atitudes e competências 

empreendedoras trazem benefícios à sociedade que transcendem a sua aplicação à 

atividade empresarial. De facto, as qualidades pessoais relevantes para o espírito 

empreendedor, como a criatividade, o espírito de iniciativa, a capacidade de decisão 

e o bom senso, podem ser úteis a toda a gente, quer no exercício de uma atividade 

profissional, quer na vida quotidiana (DUARTE e ESPERANÇA, 2012, p. 24). 

 

O administrador tem a função de acompanhar o desenvolvimento do negócio, gerindo 

os processos e situações de maneira a obter bons resultados, segundo Dornelas (2008, p. 15) “o 

trabalho do administrador ou a arte de administrar concentra-se nos atos de planejar, organizar, 

dirigir e controlar”. O empreendedor acredita em uma ideia e busca realizá-la com obtenção de 

lucro, e para Dornelas “é aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio para 

capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados”. 

A educação de antigamente não tinha como foco alguns aspectos que são aplicados hoje 

para ensinar. Os autores Duarte e Esperança (2012, p. 24) afirmam que, no passado, a educação 

não era movida pelo intuito de orientar e estimular o desenvolvimento do espírito 

empreendedor, nem mesmo do trabalho por conta própria, pois o objetivo final do processo 

educativo não incluía produzir valores de realização pessoal que refletissem no emprego e na 

estabilidade financeira.  

No entanto, a realidade tem mudado rapidamente alguns conceitos e de acordo com 

Duarte e Esperança (2012, p. 24), nos últimos anos verifica-se uma sensibilização crescente, 

que está sendo perceptível pela população e pelo mercado. O espírito empreendedor tem de ser 

considerado um motor de crescimento, dessa forma, há necessidade de serem desenvolvidas 

iniciativas visando promover a cultura empreendedora e encorajar novos investidores à tomada 

de riscos, assim, incentivando a criatividade e a inovação (DUARTE e ESPERANÇA, 2012, p. 

24). 
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A arte de empreender pode não nascer com a pessoa, mas é possível que essa habilidade 

seja construída ao longo da vida, por meio de treinamento e estudo. Duarte e Esperança (2012, 

p. 24) dizem que, apesar da maioria dos indivíduos não nascerem empreendedores, encorajar o 

desenvolvimento de uma atitude empreendedora nos jovens desde a escola é uma alternativa 

conveniente.  

Devido as condições financeiras diversas e por consequência da educação que era 

ofertada no passado, nem todo empreendedor teve acesso a esse aprendizado antes de fundar o 

próprio negócio. Os autores Duarte e Esperança (2012, p. 24), acreditam ser necessário fornecer 

as qualificações e competências técnicas e empreendedoras requeridas para administrar uma 

empresa. 

Ao falar sobre empreender, remete-se automaticamente a percepção de tratar-se de uma 

nova criação, de constituir algo novo que será inserido no mercado. No entanto, para Duarte e 

Esperança (2012, p. 24), o espírito empreendedor não deve ser considerado apenas um meio de 

criar novas empresas, mas sim uma atitude geral que pode ser aplicada de forma útil, 

adequando-se a várias situações, por qualquer pessoa na vida quotidiana e em quaisquer áreas 

de atividade. 

 

2.1.1 Empreendedorismo no Comércio 

 

Para Chiavenato (2004, p. 15) o processo administrativo é o método de gerir atividades 

que se dá por um conjunto de ações interligadas e sua realização busca chegar a um determinado 

ponto. Esse processo pode dividir-se em quatro etapas para facilitar o alcance dos objetivos 

organizacionais. Etapas estas denominadas como: planejamento, organização, direção e 

controle. Nessa menção o autor também afirma que o desenvolvimento de um projeto abrange 

desde a ideia inicial até o acompanhamento de desempenho dos processos. 

O planejamento de um negócio está ligado ao estudo de sua necessidade perante o 

mercado, se o mesmo terá aceitação e se terá retorno do investimento que lhe é necessário ser 

dado, para Spears (2009, p. 59) planejar é tomar no presente, decisões que afetam o futuro, 

visando reduzir a incerteza do resultado, interferindo na realidade com o propósito de atingir 

uma situação desejada. 

O conceituado autor Dornelas (2008, p. 22) define que “empreendedorismo é o 

envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em 

oportunidades”. E a maneira como essas oportunidades serão lapidadas e aplicadas, influenciará 

diretamente no sucesso ou não de sua execução, dessa forma, torna-se primordial elaborar 
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inúmeras tentativas e respectivas soluções para diferentes situações que possam vir a ser 

encontradas, no percurso de transformar a oportunidade em uma realidade de êxito.  

Conforme Dornelas (2008, p. 32) o empreendedor é aquele que faz as coisas 

acontecerem, tem conhecimento dos riscos encarados e assume-os de maneira calculada, tem 

uma visão diferente do restante das pessoas e quando percebe ter identificado uma 

oportunidade, determina-se a fazer de tudo para tornar possível sua realização. Dentre as suas 

características, pró-atividade e empenho são peculiaridades de pessoas que correm atrás da 

concretização das operações e tornam-se visivelmente destacadas em alguns perfis. 

Há diferença entre o perfil empreendedor e administrador, em uma breve análise, 

Dornelas (2014, p. 25) cita uma característica singular, é a de conhecer como poucos o negócio 

em que atua, o que exige tempo, dedicação e experiência. Outro fator, é a visão ampla do futuro 

e o constante planejamento em direção a ela.  

Conforme afirma Estadão PME (2015, apud BARUTTI; BARUTTI; RIBEIRO, 2016), 

hoje os microempreendedores procuram por opções de modelos de negócios com um 

investimento inicial baixo e alta lucratividade. Assim, de acordo com Estadão PME (2015), 

buscam portas para inserir seu negócio no mercado de maneira mais acessível e com diversas 

possibilidades. 

O empreendedorismo é visto pelo autor Vitorino (2016), como um estilo de vida, uma 

oportunidade para as pessoas que buscam melhorar de vida financeiramente. Esse método não 

deve ser visto como uma aventura, é algo que exige tempo e dedicação. Devido à grande 

diversidade de negócios existentes no mercado, e o ganho obtido ser decorrente do resultado 

gerado, características como seriedade e autenticidade podem ser decisórias para o sucesso e 

rendimento da empresa. 

O sucesso de um projeto de empreendedorismo está ligado ao seu desenvolvedor inicial. 

O perfil do empreendedor e o potencial do projeto em criação, são os pontos chave do bom 

desenvolvimento do mesmo, assim como a conquista de bons relacionamentos comerciais e 

parcerias (SILVA e MONTEIRO, 2013, p. 14). 

O empreendedor deve ter consciência de que tornar-se dono do próprio negócio implica 

em mudanças, tanto na vida pessoal, quanto familiar e profissional. Há algumas características 

essenciais do espírito empreendedor, como autoconfiança, independência e inovação (SILVA 

e MONTEIRO, 2013, p. 13). 

 

2.2 COMÉRCIO VAREJISTA 
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O varejo é o tipo de comércio no qual a venda é feita diretamente ao comprador final. 

De acordo com Kotler e Keller (2012, p. 482), essa extensão do comércio inclui todas as 

atividades relativas à venda de bens ou serviços diretamente ao consumidor final, para uso 

pessoal e não comercial. Qualquer empreendimento comercial cujo volume de vendas de 

produtos em pequenas quantidades, provenha principalmente do varejo, é considerado um 

varejista ou loja de varejo, sendo assim as organizações, sejam elas fabricantes, atacadistas ou 

varejistas, que venda para os consumidores finais, está envolvida em varejo, 

independentemente de como são e de como são vendidos esses bens e serviços (pessoalmente, 

pelo correio, por telefone, por máquinas de venda automática, internet, loja física ou casa do 

consumidor).  

No cenário de mercado atual, encontram-se vários tipos de varejistas que exercem suas 

atividades optando por formas diferentes de trabalhar. O comércio varejista conta com as lojas 

de varejo e, conforme Kotler e Keller (2012, p. 482), que são o modelo mais tradicional de 

venda, nelas podem ser encontrados estabelecimentos com propostas variadas, como: 

Autosserviço, Autoatendimento, Serviço Limitado e Serviço Completo. 

Os autores Kotler e Keller (2012, p. 482), fazem uma observação sobre os tipos de 

estabelecimentos varejistas, assim, o autosserviço trata-se dos locais aonde o cliente conduz 

sozinho a seleção e procura dos produtos. O autoatendimento é onde o consumidor pode 

solicitar ajuda caso necessário ao fazer suas compras. Na modalidade de serviço limitado, além 

da variedade de opções, o cliente encontra diferenciais como crédito e dispõe-se de informações 

e ajuda. Já na modalidade de serviço completo, o vendedor lhe acompanhada do início ao fim 

do processo de compras.  

O formato de varejo sem loja, segundo Kotler e Keller (2012, p. 483) está presente no 

mercado como a modalidade que vem crescendo mais rapidamente neste setor, por oferecer 

comodidade e acessibilidade. 

 

2.2.1 Segmento de Moda Íntima 

 

Desde o princípio existe a distinção criada pela sociedade entre homens e mulheres, nas 

situações do cotidiano ambos tem papéis diferentes e de acordo com Treptow (2007, apud 

PIMENTEL; SANTOS; CARMO, 2016), refletem também na forma de se vestir. A roupa 

íntima feminina passou por diversas mudanças até chegar na evolução de modelos que 

encontramos atualmente. 
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O vestuário não constitui apenas um símbolo de status, como afirmam Marconi e 

Lakatos (2010, p. 165), mas também é uma referência de momentos sociais vividos por um 

povo ou em uma determinada época, simbolizando sua cultura. Alguns povos são caracterizados 

e conhecidos por sua vestimenta, além disso, pode simbolizar a atitude hierárquica de algumas 

pessoas em relação a outras. 

Segundo Scott (2013, apud PIMENTEL; SANTOS; CARMO, 2016), a palavra lingerie 

tem origem francesa e refere-se ao conjunto de peças íntimas, como sutiã, calcinha, corpete e 

outros, ou seja, as roupas de baixo. A lingerie era vista antigamente somente como uma veste 

necessária para o do dia-a-dia, adequando-se aos costumes da época. Sua função era proteger o 

corpo da exposição mais agressiva das outras roupas, e moldar o corpo para que não saísse dos 

padrões exigidos.  

A variedade de opções de tecidos, marcas e modelos iniciou nos tempos 

contemporâneos e Treptow (2007, apud PIMENTEL; SANTOS; CARMO, 2016) menciona 

que a partir daí surgem cada vez mais inovações para o segmento, opções para diversos gostos 

e que se encaixam em todos os orçamentos. Hoje, além de ser parte essencial das roupas da 

mulher, é considerada um acessório que reflete personalidade e sensualidade. 

A maioria das peças encontradas no mercado atual são focadas no uso diário e na 

elevação da autoestima feminina, oferecendo conforto e segurança à mulher perante qualquer 

situação. Os autores Buratto e Fornasier (2015, apud PIMENTEL; SANTOS; CARMO, 2016) 

complementam que os modelos luxuosos e diferentes são desenvolvidos para proporcionar 

empoderamento e se adequar aos desejos e necessidades de cada uma.  

Segundo Rocha (1996, apud QUEIROZ; ROCHA, 2009), existem roupas íntimas 

adequadas a cada ocasião, do dia-a-dia à eventos mais sofisticados, para prática de esportes e 

também com especificações para determinado tipo de corpo. O objetivo da lingerie é 

proporcionar uma sensação de satisfação a quem usá-la, com funcionalidade e sem incômodos 

e preocupações. 

Liden (2007, apud GIONGO; SOUZA; VAN DER LINDEN, 2011) menciona que a 

sensação física e psicológica de conforto é difícil de ser descrita, porém, a de desconforto e 

incômodos são explicados com facilidade. O conforto pode ser explicado como bem-estar, um 

sentimento de neutro de realização, pode ser referente a roupas, objetos, pessoas, imaginação, 

situações, etc.  

Já o sentimento oposto, de desconforto, é visto por Liden (2007, apud GIONGO; 

SOUZA; VAN DER LINDEN, 2011) com o que causa mal-estar e descreve-se falando de dor, 
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coceira, ardência. Essas percepções ocorrem pelas formas negativas que o corpo recebe alguma 

coisa, como toque, sensação, presenciar uma cena constrangedora, sentimento de medo, etc. 

O autor Fan (2004, apud GIONGO; SOUZA; VAN DER LINDEN, 2011) complementa 

que a satisfação é reflexo dos fatores de conforto e desconto, somados a aparência. A harmonia 

entre esses aspectos influenciará no cliente estar contente com a aquisição que pretende fazer, 

interferindo na decisão de compra ou não do produto. 

 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O comportamento do consumidor é relativo de cada pessoa, Solomon (2011, p. 32) diz 

que é possível fazer uma conexão sobre os serviços e produtos que essas compram e utilizam, 

e a maneira que essas decisões interferem em suas vidas. Os profissionais da área de marketing, 

costumam categorizar os consumidores em termos de idade, gênero, renda, entre outras 

características que podem ser consideradas, de acordo com a necessidade da avaliação.  

A forma como as pessoas agem é fruto de toda bagagem cultural e emocional que 

possuem, assim como, os aspectos de personalidade e estilo de vida de cada indivíduo, são 

oriundos de suas vivências e, de acordo com Solomon (2011, p. 32), podem ser analisados 

através da forma de se vestir, gosto musical e passa tempos, por exemplo. Esses pontos mais 

particulares, são considerados pelo autor os que se adequam a categoria de psicografia, ou seja, 

onde a essência dos consumidores é expressada e possível de ser identificada. 

Ao buscar saber onde atuar no mercado, identifica-se distintos grupos de clientes, que 

podem vir a ser clientes alvo, conhecer e questionar suas decisões ao fazer escolhas como 

consumidores, Solomon (2011, p. 32) diz que esse estudo permite observar diferentes 

preferências e necessidades que fornecerão informações para futuramente alimentar a estratégia 

de marketing e captura adequada para ambos. O autor ainda menciona ser imprescindível 

conhecer as características do público consumidor, para saber atraí-los. 

 

[...] nossas opiniões e desejos são cada vez mais moldados pelas informações que 

assimilamos do mundo à nossa volta, que está se tornando muito menor devido aos 

rápidos avanços nas comunicações e nos sistemas de transporte. Na atual cultura 

global, os consumidores costumam apreciar produtos e serviços que os ‘transportam’ 

para diferentes lugares e lhes permitem experimentar a diversidade de outras culturas 

[...]. (SOLOMON, 2011, p. 33) 

 

As pessoas ao nosso redor, com quem temos maior convivência, são as maiores 

responsáveis por nos influenciar nos quesitos de compra, gostos, estilos, etc. Solomon (2011, 
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p. 32) acredita que propagandas nas mídias podem sim despertar o interesse da sociedade e 

gerar resultados de maior aderência a um produto ou serviço, embora o maior poder seja de 

pessoas próximas.  

Ao trocar ideias com a família ou nos grupos de amizade, surgem comentários 

diferenciados compartilhando experiências, boas ou más, sobre produtos e marcas, e esse 

feedback cria maior valor quando vem de alguém de confiança. Às vezes, sem nem se dar conta, 

já possui outra visão da situação, pensando em adquirir algo que não cogitava antes, pelo fato 

desse produto ou marca passar a ideia de pertencimento ao ambiente e às pessoas (SOLOMON, 

2011, p.32). 

Somos atraídos por um produto através de diversos fatores, se não satisfazem os gostos 

e não se adequam ao que o indivíduo está procurado, podem passar despercebidos. Em Solomon 

(2011, p. 32), vemos que o uso da estratégia de segmentação de mercado é uma aliada para 

posicionar adequadamente seu produto no mercado, com ela é possível conhecer e alcançar 

grupos de clientes que demonstraram interesse no que está sendo ofertado. Essas informações 

são coletadas em bancos de dados baseados nas pesquisas na internet, sites salvos, lugares 

frequentados, etc. 

De acordo com Solomon (2011, p. 33), os consumidores definem sua identidade em 

diferentes estilos, por meio do uso de produtos. O autor ainda cita que “O campo do 

comportamento do consumidor abrange uma ampla área: é o estudo dos processos envolvidos 

quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, 

ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos”. 

Identificar essas características e entender como elas se manifestam em cada pessoa, é 

um trabalho direcionado às estratégias de marketing, segundo Solomon (2011, p. 35), esse 

trabalho é necessário pois o marketing sustenta a ideia de que empresas e seus produtos são 

desenvolvidos com o objetivo de satisfazer as necessidades do consumidor. E encontrando essas 

particularidades, torna-se mais fácil criar um vínculo com o consumidor.  

Entender melhor o que leva o público a ter tal comportamento, torna mais fácil que a 

empresa possa oferecer o que o mesmo está querendo encontrar no mercado, da mesma forma 

que conseguirá aplicar suas estratégias voltadas ao público alvo que for identificado. Solomon 

(2011, p. 35) diz que a resposta do consumidor é o que define o sucesso das ferramentas 

aplicadas ao seu produto. 

Com a evolução da sociedade que, de acordo com Solomon (2011, p. 35), é composta 

por culturas e necessidades diferentes, e busca manter-se atualizada, há uma infinita variedade 
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de opções disponíveis no mercado, assim, profissionais de marketing tem a missão de entender 

os desejos e necessidades de distintos segmentos de consumidores. 

A segmentação serve para interpretar o cliente e, qual a sua real necessidade. É feita 

através da combinação de características de pessoas que se encaixam no mesmo grupo, e então, 

as estratégias direcionadas a esse grupo será projetada de acordo com essas informações. 

Solomon (2011, p. 37) destaca alguns dos principais aspectos avaliados para a realização do 

processo de segmentação: idade, gênero, estrutura familiar, classe social e renda, raça e etnia, 

estilo de vida. 

Além dos pontos citados acima, que são os que definem as particularidades do cliente, 

Solomon (2011, p. 47) diz que há um fator externo que possui grande poder de persuasão sobre 

as escolhas feitas por cada pessoa. A internet é utilizada hoje em dia como facilitadora de muitos 

processos como compras, estudos, etc. é possível encontrar com facilidade o que se está 

buscando, de acordo com o autor, esses quesitos ajudam a valorizar o seu tempo por estar 

disponível 24 horas por dia e ofertando variedades de produtos, marcas e valores, tornando-se 

mais fácil encontrar o que se encaixa no desejo do cliente. 

As vantagens de utilizar a web para realizar pesquisa e efetuar compras são diversas, 

hoje em dia é prático encontrar produtos de procedência confiável, devido a troca de 

informações que consegue-se fazer com demais clientes que já compraram com um 

determinado fornecedor. Solomon (2011, p. 47) menciona sobre a existência de canais de troca 

de experiências, que são úteis por permitirem conversar com outras pessoas sobre aquisições 

feitas do mesmo local, dúvidas sobre a qualidade dos produtos, etc., tudo isso antes de realizar 

uma compra. 

Com a interferência da internet no mercado, as empresas necessitam estar mais 

conectadas com seu público, uma ferramenta citada por Solomon (2011, p. 40) utilizada para 

criar vínculo com os clientes, é a de marketing de relacionamento, onde se estabelece uma 

relação mais profunda com os mesmos, interagindo frequentemente, com o intuito de conseguir 

manter um elo com o cliente a longo tempo, gerando a preferência. O autor acredita que esses 

laços entre cliente e empresa/produto, quando bem alimentados, são uma chave para o sucesso 

e podem vir a durar a vida toda. 

 

2.4 PLANO DE NEGÓCIOS 

 

Quando se fala em empreendedorismo, remete-se naturalmente a uma ideia de 

planejamento, automaticamente relacionada ao termo plano de negócios (business plan). Para 
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Dornelas (2008, p. 79), o plano de negócios merece atenção pois é parte fundamental do 

processo empreendedor. Ele serve para orientar os empreendedores que precisam saber planejar 

suas ações e delinear as estratégias da empresa a ser criada ou em crescimento.  

A principal utilização do plano de negócios é ser uma ferramenta de gestão utilizada 

para o auxiliar no planejamento e desenvolvimento inicial de uma start-up. No entanto, o plano 

de negócios tem se destacado também como instrumento de captação de recursos financeiros 

para investidores, principalmente por empresas de tecnologia e com propostas inovadoras. O 

autor ainda menciona que no Brasil, a popularização do uso do plano de negócios pelos 

empreendedores brasileiros, se deu inicialmente pelo setor de software, por meio do Programa 

Softex, de incentivo à exportação de software nacional, criado no início da década de 1990.  

A explosão da Internet, no final do ano de 1999 e início de 2000, e o Programa Brasil 

Empreendedor, do Governo Federal, propiciaram a disseminação do termo plano de negócios 

em todo o país. Ainda, Dornelas (2008, p. 79) ressalta que destacou a sua utilidade como 

documento indispensável ao empreendedor em busca de mensurar os recursos financeiros para 

o empreendimento, mas o plano de negócios é muito mais que isso, podendo ser considerado 

uma ferramenta de gestão com múltiplas aplicações. 

O pesquisador Sahlman (1997) mencionou que poucas áreas de negócios atraem tanta 

atenção quanto novos empreendimentos e poucos aspectos da criação de novos 

empreendimentos atraem tanta atenção quanto o plano de negócios. Estão disponíveis inúmeros 

livros e artigos da imprensa popular para melhor compreensão do assunto. Pela dificuldade que 

há em desenvolver os planos de negócios, daria para creditar que as únicas coisas que separam 

um candidato a empreendedor do sucesso espetacular são informações gráficas organizadas e 

um conjunto de planilhas minimamente detalhadas. 

Para Sahlman (1997) o plano de negócios é uma ferramenta dinâmica, que pode ser 

alterada e adaptada de acordo com o necessário e deve ser atualizada constantemente. Assim o 

plano de negócio se faz importante em todas as etapas de desenvolvimento. Além de servir para 

nortear as atividades iniciais, possibilita encontrar previsões de mudanças a serem aderidas em 

todas as fases que a empresa estiver. 

 

O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de 

processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação 

viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos 

empresariais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido, 

coerente, eficiente e eficaz (OLIVEIRA, 1999, p. 34). 
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Um bom plano de negócio é de grande valia para aquele que vai empreender, conforme 

Sertek (2007, p. 186) pois trata de prever tudo o que o envolve com antecedência. A falta de 

previsão das dificuldades e dos riscos a que está limitado o empreendimento é a responsável 

pela maior parte dos fracassos. Portanto, esse documento torna-se útil para a visualização e 

norteamento das decisões a serem tomadas. 

Para escrever um plano de negócio, é importante classificar alguns tópicos que possuem 

maior importância a serem desempenhados. De acordo com Dornelas (2014, p. 97) não existe 

uma estrutura rígida e específica para se escrever um plano de negócios, pois cada negócio tem 

particularidades e semelhanças, por tanto, não existe um modelo-padrão definido para ser 

implementado a qualquer negócio, independente do seu ramo de atuação.  Uma empresa de 

serviços é diferente de uma que fabrica produtos ou bens de consumo, por exemplo, e 

consequentemente, haverá particularidades distintas a serem indagadas em ambos.  

Mas qualquer plano de negócios, segundo Dornelas (2014, p. 97), deve possuir um 

mínimo de seções que proporcionarão um entendimento completo do negócio. A organização 

dessas seções deve proceder de forma clara e interligada coerentemente, formando uma 

sequência onde fique entendível a qualquer leitor, sobre a organização e todos os processos da 

empresa e do produto que oferece, incluindo estratégias de marketing e situação financeira. O 

autor considera importante que todos os tópicos que compõe o plano de negócio devem ser 

abordados visando à objetividade, sem perder a essência e os aspectos mais relevantes com ela 

relacionados.  

De acordo com Dornelas (2014, p. 97), na análise de mercado, o autor do plano de 

negócios deverá mostrar que o empreendedor tem conhecimento da situação como um todo, 

sobre seu consumidor e como se encaixará com seu produto/serviço. Estabelecer o modelo do 

negócio, projeções de receita e custos iniciais e a longo prazo, investimentos necessários, mão 

de obra. O plano de negócio inclui comparar a necessidade de recursos com resultados, projetar 

os resultados financeiros, analisar a viabilidade através de índices de retorno sobre 

investimento, verificar se a rentabilidade e a lucratividade do empreendimento estão de acordo 

com o esperado e em que período de tempo isso poderá ser alcançado. 

A decisão da implementação de um projeto, para Camargo (2007, p. 25) deve ser atrativa 

econômica e financeiramente para a empresa. Isso acontece quando os benefícios gerados pelo 

investimento, superarem o valor aplicado inicialmente. Para possibilitar essa análise é preciso 

considerar os critérios econômicos de rentabilidade do investimento e critérios financeiros. 

Após a conclusão dessas etapas, os passos devem ser revisados e conferidos. 
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O plano de negócios é um documento no qual é transcrita a ideia de criação de um 

empreendimento que consta a descrição detalhada do modelo de negócio, segundo Burton 

(2002 p. 58), ele é o seu plano de futuro onde serão depositadas todas as ideias que busca-se no 

empreendimento, dessa forma também é necessário que transpareça nele sua confiança para 

com o investimento, características e valores que sustentam a essência da empresa, instigando 

as demais pessoas a creditarem também.  

No Brasil o índice de mortalidade de micro e pequenas empresas não é um número 

desprezível e o assunto tornou-se discutido em diversos âmbitos da sociedade. E na busca de 

entender o que leva a disseminação desse fato, Dornelas (2014, p. 90) conclui que a maior parte 

se encaixa nos negócios que possuem falha ou falta de planejamento. O auxílio que o 

documento de plano de negócio pode proporcionar, servindo como um guia ou roteiro a ser 

seguido em momentos de decisões estratégicas perante a empresa.  

Para Dornelas (2014, p. 92) é notória e cultural a falta de planejamento do Brasileiro, 

mesmo que por outro lado, seja reconhecido pela criatividade e persistência. O sonho que se 

deseja colocar em prática deve ser o mais realista possível, estudado, calculado e revisado para 

evitar eventuais contratempos, para isso, existe o planejamento que deve ser usado para uma 

análise geral do investimento, antes de colocá-lo em prática.  

De acordo com Dornelas (2014, p. 92), toda empresa necessita de um plano de negócio, 

ele é o primeiro passo para gerenciá-lo e fazer a apresentação da ideia. O autor afirma que toda 

organização provedora de financiamento, recursos e outros recursos financeiros, necessita ter 

elaborado seu plano de negócio para ter conhecimento dos riscos existentes, por ser essencial 

na sua gestão, dinâmico e flexível, podendo ser atualizado e ajustado constantemente. 

Ainda segundo Dornelas (2014, p. 92), essa ferramenta de gestão pode ser utilizada por 

todo e qualquer empreendedor, para obter êxito são necessários mais recursos além de razão e 

raciocínio lógico. Existem alguns passos que podem ser seguidos por todo empreendedor ao 

longo da trajetória, o plano de negócio pode ser utilizado também depois da constituição do 

mesmo, permitindo ao empreendedor que utilize como suporte e mantendo-o atualizado, para 

garantir que a execução da estratégia de negócios ocorra de maneira adequada. 

 

2.4.1 Elaboração do Sumário Executivo 

 

A primeira parte do plano de negócios é compreendida pelo sumário executivo, Rosa 

(2013, p. 19) menciona que “o sumário executivo é um resumo do plano de negócio. Não se 

trata de uma introdução ou justificativa e, sim, de um sumário contendo seus pontos mais 
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importantes”. Assim, é o tópico que visa deixar claramente compreensível a ideia do negócio, 

para que qualquer pessoa que for ler, entenda qual a seu propósito e de que maneira é realizado. 

A importância do sumário executivo é devida ao mesmo conter as informações 

detalhadas da formação da empresa e como ela irá funcionar, tornando útil sua utilização para 

embasamento nas tomadas de decisões. De acordo com Rosa (2013, p. 19) o sumário executivo 

de deve conter: 

 

• Resumo dos principais pontos do plano de negócio; 

• Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições; 

• Dados do empreendimento; 

• Missão da empresa; 

• Setores de atividades; 

• Forma jurídica; 

• Enquadramento tributário; 

• Capital social; 

• Fonte de recursos. 

 

O primeiro item, resumo dos principais pontos do plano de negócio, é voltado a 

descrever as principais características do empreendimento que está sendo estudado. Segundo 

Rosa (2013, p. 20), se refere a qual a atividade principal, quais produtos/serviços serão 

ofertados, onde será a localização da empresa, como pretende-se iniciar, e qual o retorno 

esperado.  

No segundo item, Rosa (2013, p. 22) diz que devem ser relatados os dados dos 

envolvidos com a administração do negócio, ressaltando se haverá sócios, quais os direitos e 

deveres dos mesmos a serem executados na empresa. Considerando as experiências e o perfil 

do administrador, pode-se definir com cautela de que forma o mesmo atuará dentro da empresa, 

para contribuir com o crescimento da mesma. 

Os dados do empreendimento que se fazem necessários na formulação do terceiro item, 

de acordo com Rosa (2013, p. 26), compõe-se pela definição do nome da empresa e o cadastro 

da mesma como pessoa jurídica. O nome deve ser pensado de acordo com o segmento e 

imaginando a aceitação do público, ao demonstrar a essência do negócio e o ramo que ele segue, 

mais autenticidade transmitirá, esse ponto faz uma ligação ao próximo passo, a missão da 

empresa, pois ambos se referem ao que pretende-se oferecer ao cliente e qual o propósito da 

criação da empresa. 

Para Rosa (2013, p. 26) “a missão da empresa é o papel que ela desempenha em sua 

área de atuação. É a razão de sua existência hoje e representa o seu ponto de partida, pois 



29 

 

identifica e dá rumo ao negócio.”, partindo dessa ideia, a missão define a maneira como a 

empresa age para atingir a seus objetivos e a realização dos seus clientes. 

Como pode-se perceber, a realização de cada item proposto no sumário executivo, serve 

de base para o desenvolvimento do seguinte. A definição do ramo de atividade também leva 

em consideração a missão da empresa e permite esclarecer de que forma irá atuar no mercado 

para alcançar os objetivos propostos. Segundo Rosa (2013, p. 28), o ramo de atividade pode ser 

indústria, comércio, agropecuária, prestação de serviços, etc. 

Para concretizar a existência da empresa é imprescindível a definição da forma jurídica 

que será aderida. Conforme Rosa (2013, p. 29) esse procedimento serve para saber quais as leis 

se aplicam a mesma, para o funcionamento e demais relacionamentos com terceiros, dessa 

forma, deve estipular também o enquadramento tributário a que a empresa pertencerá. 

O início de qualquer negócio exige um investimento, esse é chamado de capital social. 

Para Rosa (2013, p. 33) “o capital social é representado por todos os recursos (dinheiro, 

equipamentos, ferramentas, etc.) colocado(s) pelo(s) proprietário(s) para a montagem do 

negócio.” e de acordo com a participação de cada sócio, é estabelecida sua cota na empresa. 

Estabelecer de que forma os recursos necessários serão obtidos, pode ser através de 

empréstimos de terceiros, sejam investidores ou instituições financeiras e também pela 

aplicação dos próprios sócios. Para a definição de qual será a origem do recurso, todas opções 

disponíveis devem ser avaliadas, buscando selecionar a mais benéfica para a empresa. 

 

2.5 ANÁLISE DE MERCADO 

 

Antigamente o termo “mercado” era usado para referir-se ao local onde concentrava-se 

um fluxo de compradores e vendedores para realizar uma transação. Em Kotler e Keller (2012, 

p. 6) afirma que atualmente, esse termo é usado por economistas para descrever um conjunto 

de relações, que envolvem a compra e venda de um determinado produto ou sua classe como 

um todo. 

Ao estudar o mercado-alvo, Kotler e Keller (2012, p. 8) afirmam que o profissional de 

marketing analisa o comportamento e identifica as preferências de cada consumidor. Assim, 

formam-se grupos com perfis distintos, cada um com suas exigências, podendo possivelmente 

preferir mixes diferentes de produtos.  

A empresa consegue, através identificação dos perfis, tomar seu posicionamento de 

mercado, optando pela segmentação que apresenta a maior oportunidade de inserção. Para 

Kotler e Keller (2012, p. 8), após estabelecer qual caminho pretende seguir, tendo definido os 
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clientes alvo, está na hora da empresa definir a oferta de mercado que será apresentada a essa 

fatia de consumidores. 

A identificação dos gostos e preferências de cada grupo de consumidores é essencial 

para os resultados positivos futuros e a satisfação do cliente. Kotler e Keller (2012, p. 9) dizem 

que, quando o consumidor faz sua escolha entre diferentes ofertas, ele está considerando qual 

delas parece lhe proporcionar o maior valor, essa decisão envolve uma somatória de benefícios 

tangíveis e intangíveis, proporcionados pelo produto, além dos fatores financeiros e emocionais 

que também serão afetados. 

Para lidar com um contexto marcado por crescente complexidade, onde o mercado passa 

por instabilidade e incerteza, Duarte e Esperança (2012, p. 24) afirmam ser importante desafiar-

se a desenvolver habilidades, formando um armadura de aprendizagem ao longo da vida, como 

meio para dispor de competências necessárias para competir e ser capaz de crescer na economia 

empreendedora, apesar dos desafios encontrados. 

A globalização e os avanços tecnológicos estão entre as principais forças sociais, que 

criam novos comportamentos e situações, nesta situação, para Kotler e Keller (2012, p. 11) há 

mais praticidade para as empresas realizarem transações internacionais, da mesma forma que 

para os consumidores tornou-se mais fácil comprar produtos de empresas estrangeiras. A 

concorrência ampliada é um fator decorrente também desta evolução, o aumento de ofertas 

representa uma significativa ameaça competitiva. 

Na medida que a competição por um lugar no mercado fica mais acirrada, ganha a 

preferência do cliente a marca que estiver oferecendo o produto que melhor atende às suas 

expectativas, e assim como menciona Solomon (2011, p. 35), entender o consumidor é um bom 

negócio. O autor afirma que satisfazer a necessidade do cliente, exige conhecer e compreender 

as pessoas e organizações para as quais pretende-se vender. 

A imensidão de possibilidades faz com que seja necessário analisar o mercado antes de 

se inserir nele, Kotler e Keller (2012, p. 164) mencionam ser essencial estudar o comportamento 

do consumidor através da cultura de compra criada ao longo do tempo. Os fatores que incidem 

sobre a decisão e a seleção de determinado produto, tem influência, cultura, social e pessoal, e 

levam ao descarte de outras opções.  

A sociedade é um amplo leque de opções, onde podemos encontrar diversidade de 

gostos, Solomon (2011, p. 35) menciona que ela evolui de uma cultura de massa e transforma-

se em grupos, unindo afinidades e predileções. A investigação e coleta de dados sobre os 

consumidores norteiam o caminho para se posicionar no mercado, possibilitando identificar 

ameaças e oportunidades 
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O histórico de compra que cada consumidor constrói com o passar dos anos, é fruto de 

escolhas que julgaram ser relevantes para si, dessa forma, os fatores culturais expressam com 

clareza o perfil dos clientes. A cultura é, para Kotler e Keller (2012, p. 165), “o principal 

determinante dos desejos e do comportamento de uma pessoa.”.  

A divisão das classes sociais é um dos fatores pelo qual a cultura é diretamente 

influenciada, sendo que as mesmas apresentam preferências nítidas por marcas e produtos de 

diversos segmentos. Em Kotler e Keller (2012, p. 165) cita que, os valores culturais carregados 

pelo público devem ser observados atentamente, permitindo encontrar oportunidades de 

desenvolver novas ofertas. 

Durante todo o processo de detalhamento do comportamento do consumidor, vários 

aspectos são considerados, além da cultura, os fatores sociais, como família, status, grupos de 

referência e papéis sociais também geram interferência na decisão final. Os grupos de 

referência, segundo Kotler e Keller (2012, p. 165), os influenciadores que possuem poder sobre 

as escolhas de alguém, mesmo que indiretamente e para o marketing conseguir atingir esse tipo 

de consumidor, deverá primeiramente conquistar o grupo que faz a referência.  

A família já possui sobre o ser humano um nato poder de persuasão, por serem as 

pessoas com quem passa-se a maior parte do tempo, é natural que haja um confiança e que a 

opinião dessas pessoas tenha relevância na vida de cada um. Não é à toa, assim como afirmam 

Kotler e Keller (2012, p. 166), que a família é considerada um dos influenciadores do grupo 

primário na decisão de compra.  

Assim como busca-se muito a aprovação da família, as demais pessoas que estão 

envolvidas diretamente também têm a capacidade de impor-nos alguns paradigmas, dessa 

forma estamos sempre em busca da aprovação dessas pessoas. Kotler e Keller (2012, p. 167) 

dizem que o papel ocupado por alguém faz com que os demais criem expectativas sobre suas 

atitudes e cada papel implica em um status.   

Temos o costume de ser extremamente autocríticos conosco mesmos, em consequência 

da jornada que se percorre ao longo da vivência, a busca pela própria aprovação pesa muito nas 

escolhas. O fator de influência pessoal aflora todos os gostos e preferências do ser humano, é 

onde cada um deixa transparecer sua essência como consumidor, segundo Kotler e Keller 

(2012, p. 167), a criação e os valores são perceptíveis no comportamento do consumidor. 

 

2.6 OPERACIONAL 
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Ao abrir um negócio, é fundamental criar vínculos de parceria com pessoas que são 

indispensáveis para o funcionamento do mesmo. Para Dornelas (2014, p. 137), o fornecedor ou 

terceiro da empresa ou ainda um cliente, pode se tornar um parceiro estratégico para o negócio. 

Essas relações podem ser primordiais em algumas conquistas, com parceiros estratégicos a 

empresa pode ganhar uma licitação ou concorrência, fechar um grande contrato, discutir a 

entrada em um importante mercado em crescimento, impedir a entrada de outros competidores 

potenciais no mercado etc.  

Apesar de não ser o primeiro item listado nessa parte do plano de negócios, Dornelas 

(2014, p. 137) acredita que, estrategicamente pode ser o principal, pois dependendo do tipo de 

aliança estabelecida, pode definir se a empresa crescerá, se manterá viva ou não terá muitas 

chances de sobrevivência. Esse item merece uma atenção especial ao ser estudado, pois seu 

desempenho afeta fortemente todos os outros aspectos. 

Na abertura de um negócio, a relação com os fornecedores é uma importante questão a 

ser analisada, pois é o fornecedor que trará à empresa matérias-primas, maquinário, 

mercadorias, equipamentos e qualquer outro tipo de material necessário para o seu 

funcionamento. Dornelas (2014, p. 137) menciona que para iniciar e manter o desempenho e 

atividade empresarial, a empresa dependerá deles o conhecimento destes refletirá ativamente e 

diretamente nos resultados pretendidos pela empresa. 

Estabelecer uma relação de parceria com o fornecedor é de suma importância, Dornelas 

(2014, p. 137) acredita que, através dele chegarão os combustíveis da empresa. A escolha de 

quem atenderá o seu negócio deve ser feita criteriosamente, analisando preços, materiais, e 

vantagens entre um fornecedor e outro, pois os produtos afetarão diretamente na decisão do 

cliente final e resultado da empresa. 

 

2.7 MARKETING  

 

O marketing envolve a identificação e satisfação das necessidades humanas e sociais, 

caracterizado por Kotler e Keller (2012, p. 4) como um processo lógico de planejamento que 

consiste em analisar oportunidades, selecionar públicos alvos, projetar e desenvolver 

estratégias, tudo pensando em suprir o desejo do cliente gerando lucro. Os autores afirmam que 

a administração de marketing acontece quando há uma necessidade de troca, em que uma das 

partes procura obter respostas por meio de trabalho e habilidades. 

Para Kotler e Keller (2012, p. 4), o marketing pode ser definido pela visão social e 

gerencial, estabelecendo relação entre duas diferentes perspectivas. De acordo com os autores, 
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no ponto de vista social, o marketing tem o papel de melhorar o padrão de vida, e na percepção 

gerencial, ele é uma arte utilizada para a venda. 

O profissional de marketing é definido por Kotler e Keller (2012, p. 5), como alguém 

que busca uma resposta, seja ela demonstrada em compra, atenção, doação, etc., essa resposta 

é proveniente do chamado cliente potencial. Quando duas partes estabelecem uma relação de 

tentativa de venda, uma para a outra, ambas são consideradas profissionais de marketing. 

Kotler e Keller (2012, p. 5) citam que, a capacitação do profissional de marketing, possui 

dentre suas especificações, o intuito de torná-lo apto a desenvolver conteúdo capaz de 

influenciar e estimular a demanda pelos produtos de uma empresa. Para almejar esse aumento 

de procura do serviço, é importante conhecer quem são os clientes alvos com potencial para 

adquirir o que está sendo ofertado. 

Na administração de marketing, ao se referir sobre o instinto que nos causa as 

necessidades, Kotler e Keller (2012, p. 8) citam que: 

 

Necessidades são os requisitos básicos do ser humano, como aqueles por ar, comida, 

água, roupas e abrigo. Os seres humanos também sentem forte necessidade de 

recreação, instrução e diversão. Essas necessidades tornam-se desejos quando 

direcionadas a objetos específicos que possam satisfazê-las. Quando um consumidor 

norte-americano precisa se alimentar, pode querer um típico sanduíche de cheesesteak 

da Filadélfia acompanhado de um chá gelado. Já um habitante do Afeganistão que 

precise se alimentar pode querer arroz, cordeiro e cenouras. Os desejos são moldados 

pela sociedade a qual pertencemos. 

 

De outra forma, para Kotler e Keller (2012, p. 8), as demandas são geradas pelo desejo 

de compra por um determinado produto, sustentado pela capacidade de compra. Por isso a 

demanda é onde deve concentrar-se o foco da empresa, dessa forma, não se direcionam ao 

desejo equivocado do cliente sem condição financeira para obter o produto, e sim, de quem 

realmente teria capacidade de adquiri-lo.  

Essas distinções, nos permitem entender que a necessidade existe antes mesmo do 

marketing. Diferente da ideia que temos, Kotler e Keller (2012, p. 8) afirmam que o marketing 

não cria uma necessidade, seu intuito, juntamente com outros fatores sociais, é despertar 

vontades e desejos possíveis de serem saciados. 

Nem sempre atender apenas a necessidade será suficiente para conquistar o cliente, pois 

mesmo inconscientemente, os mesmos querem ser surpreendidos com algo que supere suas 

expectativas. Oferecer um diferencial pode ser a chave, Kotler e Keller (2012, p. 8) ressaltam 

que para conquistar vantagem competitiva, as empresas devem ajudar os clientes a descobrirem 

o que querem. 
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O processo de pesquisa de marketing procura orientar e detalhar ações, objetivos e 

decisões que serão tomadas. Para Kotler e Keller (2012, p. 102) é crucial que o profissional 

tenha acesso as percepções dos consumidores, para traçar uma linha empreendedora para 

nortear os resultados e alcançar com êxito os objetivos organizacionais. Ainda de acordo com 

os autores, a pesquisa de marketing não está limitada apenas a grandes empresas, as com menor 

porte também conseguem conduzir a pesquisa de modo econômico, alocando recursos, optando 

por envolver os funcionários para coletar e avaliar ideias, fazendo do cliente o foco principal. 

A empresa pode empregar vários recursos para expor seu produto e encontrar maneiras 

de fazer com que o público a conheça. Para Kotler e Keller (2012, p. 12), a utilização da internet 

como canal de informação e vendas, amplia a cobertura geográfica das empresas de forma 

rápida, podendo promovê-la no mundo todo. As mídias sociais utilizadas para coletar dados 

sobre os clientes e ampliar a área que será atingida pela marca, facilitando a comunicação 

externa e criando um vínculo de aproximação. 

Ao criar um empreendimento, Kotler e Keller (2012, p. 35) mencionam que se tem a 

missão de fornecer valor ao cliente, e o marketing é aplicado para realizar esse ofício sem abrir 

mão do lucro. O processo de entrega de valor de um produto inicia-se na criação do mesmo, 

sabendo que os compradores estão cada vez mais racionais e críticos, buscar satisfazê-los é o 

eixo do negócio. 

 

O marketing pode ser visto como a identificação, a criação, a entrega e monitoramento 

do valor para o cliente. A satisfação reflete os julgamentos comparativos de uma 

pessoa sobre o desempenho percebido de um produto em relação as suas expectativas. 

Se o desempenho não atinge as expectativas, o cliente fica decepcionado. Se o 

desempenho atinge as expectativas, o cliente fica decepcionado. Se o desempenho 

alcança as expectativas, o cliente fica satisfeito. Se o desempenho supera as 

expectativas, o cliente fica encantado (KOTLER E KELLER, 2012, p. 9). 

 

De acordo com Kotler e Keller (2012, p. 36) “Michael Porter, de Harvard, propôs a 

cadeia de valor como uma ferramenta para identificar as maneiras pelas quais se pode gerar 

mais valor para o cliente”. Nesse modelo, entende-se que toda empresa envolve um conjunto 

de atividades que vão desde a projeção do produto, produção, comercialização, entrega e até 

após a conclusão da sua venda, fazendo a prestação de suporte. 

A empresa que oferece valor agregado ao seu produtos, conquista um espaço 

diferenciado ao olhar dos consumidores, e para isso Kotler e Keller (2012, p. 36) dizem que 

cada uma tem a tarefa de fazer o monitoramento de seus custos e desempenho, podendo assim, 

analisar quais os pontos que necessitam de alteração e melhorias. Deve-se tomar como 
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referências os concorrentes, buscar exemplos práticos para espelhar-se de empresas que 

empregam com sucesso essa questão. 

 

2.8 FLUXO DE CAIXA  

 

A parte financeira é o coração da empresa e para muitos empreendedores, considerada 

a mais difícil do plano de negócios, em Dornelas (2014, p.167), afirma que deve refletir em 

números todos os passos estudados que encontram-se nas demais seções do plano, incluindo 

investimentos, gastos com marketing, despesas com vendas, gastos com pessoal, custos fixos e 

variáveis, projeções de vendas, análises de rentabilidade do negócio, etc. 

Inicialmente pode parecer algo mais complexo, porém, de acordo com Dornelas (2014, 

p.167), após pôr em prática de acordo com os objetivos do negócio, a parte financeira do plano 

acaba sendo feita de maneira simples e fácil, mas, ainda assim, de forma um pouco trabalhosa. 

Fica a critério do empreendedor, mas é aconselhável que recorra a uma assessoria contábil e 

financeira para dar suporte nesse setor. 

Os principais demonstrativos a serem apresentados em um plano de negócios, conforme 

citado por Dornelas (2014, p.167) são: balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e 

demonstrativo de fluxo de caixa, os quais devem ser projetados com um horizonte mínimo de 

três anos, sendo que o usual é um período de cinco anos. O fluxo de caixa é necessário que seja 

detalhado mensalmente. O autor ainda menciona, que por meio dessas informações, é possível 

efetuar uma análise de viabilidade do negócio e o retorno financeiro proporcional. 

Para fazer essas análises de forma mais precisa, visando encontrar números que mais se 

aproximem da realidade, Dornelas (2014, p.167) menciona a utilização de alguns métodos: 

análise do ponto de equilíbrio, prazo de payback, TIR (Taxa Interna de Retorno) e VPL (Valor 

Presente Líquido). Qualquer decisão a ser tomada, é oriunda da combinação de informações 

quantitativas e qualitativas e de experiências, por isso são valiosas aos gerentes e 

empreendedores, e juntas fornecem os elementos para o cálculo econômico. 
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3  METODOLOGIA 

 

Para a obtenção dos resultados desejados na problematização, faz-se necessário a 

caracterização de métodos utilizados. “Assim, o método é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permitem alcançar o objetivo - 

conhecimentos válidos e verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista” (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 65). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é um procedimento formal, que busca através de método sistemático, 

encontrar respostas para os acontecimentos, baseados na realidade científica. A caracterização 

da pesquisa é fundamental para Marconi e Lakatos (2010, p. 139), pois em seu desenvolvimento 

é feita a investigação do problema de acordo com a pretensão de dados que devem ser 

levantados para serem aprofundados. 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se como teórico-empírico, devido a 

utilização de dados secundários para complementação das informações a campo para a 

elaboração do plano de negócio. Para Fachin (2017), o conhecimento empírico é obtido através 

de todas as vivências presenciadas, além de estudos e pesquisas, as experiências vem a somar 

nesse quesito. 

Quanto aos objetivos propostos o estudo tem caráter exploratório. Esse tipo de pesquisa 

visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa 

em perspectiva. Por isso é apropriada para os primeiros estágios da investigação, quando a 

familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são 

geralmente insuficientes ou inexistentes” (MATTAR, 1994, p. 84).  

Quanto ao tratamento de dados classifica-se como qualitativo e quantitativo. Os dois 

modelos de pesquisa juntos abrangem as informações teóricas e numéricas coletadas. Os 

autores Prodanov e Freitas (2013, p. 69), mencionam que a pesquisa quantitativa: 

 

Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de 

técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente 

de correlação, análise de regressão etc.).  
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Para Malhotra (1993, apud RÉVILLION, 2003) “a pesquisa com dados qualitativos é a 

principal metodologia utilizada nos estudos exploratórios e consiste em um método de coleta 

de dados não-estruturado, baseado em pequenas amostras e cuja finalidade é promover uma 

compreensão inicial do conjunto do problema de pesquisa.”. 

A respeito de quantificação, Falcão e Régnier (2000, apud GARCIA, 2016) citam que 

"abrange um conjunto de procedimentos, técnicas e algoritmos destinados a auxiliar o 

pesquisador a extrair de seus dados subsídios para responder à(s) pergunta(s) que o mesmo 

estabeleceu como objetivo(s) de seu trabalho", dessa forma levantam-se números para verificar 

o caso em questão, utilizando-se de base para decisões. Em complemento, para Minayo e 

Deslandes (2002) “o modelo quantitativo busca formular hipóteses prévias e métodos 

específicos de verificação, submetendo o fenômeno à experimentação.”. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados para o alcance dos objetivos propostos, 

caracteriza-se como estudo de caso.  

 

O estudo de caso consiste em coletar e analisar informações sobre determinado 

indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos 

variados de sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa. É um tipo de pesquisa 

qualitativa e/ou quantitativa, entendido como uma categoria de investigação que tem 

como objeto o estudo de uma unidade de forma aprofundada, podendo tratar-se de um 

sujeito, de um grupo de pessoas, de uma comunidade etc. São necessários alguns 

requisitos básicos para sua realização, entre os quais, severidade, objetivação, 

originalidade e coerência (PRODANOV e FREITAS, 2013, p.60). 

 

Para Gil (1994, apud RÉVILLION, 2003) um estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o conhecimento amplo e 

detalhado do mesmo. Sua maior utilidade é verificada nos estudos exploratórios. Por sua 

flexibilidade, é recomendável nas fases iniciais de uma investigação sobre temas complexos, 

para a construção de hipóteses ou formulação de problemas. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Ao selecionar a população a qual será aplicada a pesquisa, Marconi e Lakatos (2003, 

p.223) mencionam que a mesma deve ser direcionada a seres, sejam eles animados ou 

inanimados, que apresentem alguma característica em comum. As autoras afirmam que as 

semelhanças existentes entre os respondentes, podem ser definidas, por exemplo, pela faixa 

etária, sexo, hábitos, etc., e possibilita que expressem opiniões e compartilhem diferentes 

pontos de vista a respeito de um determinado assunto. 
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Ao delimitar uma característica necessária aos respondentes, Marconi e Lakatos (2003, 

p.223) dizem que a pesquisa passa a não abranger todos os componentes do universo, assim, 

deve-se definir qual o número de pessoas a serem investigadas como parte dessa população. 

Para Marconi e Lakatos (2003, p.223), a amostra é uma porção do todo, a qual o número é 

calculado de forma a fornecer resultados o mais próximo possível da população total, se caso 

essa fosse consultada. 

As autoras Marconi e Lakatos (2003, p.223) explicam que o processo de amostragem 

possui duas divisões: probabilista e não-probabilista. A primeira refere-se a escolhas aleatórias 

de pessoas a serem questionadas, considerando que cada membro da população possuía a 

mesma chance de ser entrevistado. A segunda é a forma de amostragem menos utilizada, pois, 

de acordo com as autoras, não faz uso de aleatoriedade e seus resultados não são avaliados 

considerando válidos para o todo de uma população. 

Baseado no assunto em questão, que buscou identificar qual a consideração feita na hora 

da compra de lingeries pelo seu público alvo, e tendo conhecimento de quais os dados almejava 

obter com a aplicação prática dessa pesquisa, designou-se a população amostral que forneceria 

essas informações. O estudo foi direcionado a mulheres, que possuíssem de 15 a 69 anos de 

idade e residissem ou fizessem compras em Tapejara e região. 

O mercado consumidor é um dos pontos fundamentais a serem explorados, para levantar 

os aspectos que serão relevantes e decisórios para o rumo do empreendimento. Segundo IBGE 

(2010), no último Censo a população do município de Tapejara era composta por 

aproximadamente de 7.471 mulheres, entre 15 e 69 anos. Com essa informação e a utilização 

de uma calculadora amostral digital, delimitou-se a quantidade mínima de 170 respostas 

necessárias para que a pesquisa possuísse confiabilidade de 90%, ao final do período de 

aplicação, foram obtidas 181 respostas. 

 

3.3 COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

A obtenção de material para ser analisado é o ponto de início de onde são colocadas em 

prática as pesquisas de campo, para Marconi e Lakatos (2010, p. 149), a coleta de dados é a 

fase de pôr em prática a utilização dos métodos de busca de informações citados na pesquisa, 

inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de selecionar 

e encontrar os dados necessários.  

Por ser a etapa onde é preciso ir ao encontro das respostas com o público, essa tarefa 

geralmente leva mais tempo do que o previsto. Marconi e Lakatos (2010, p. 149) lembram que 
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esse processo exige que o pesquisador esteja claro das informações que está procurando e de 

que forma irá consegui-las, doação, paciência e cautela ao fazer registro dos dados.  

 

Definidos as fontes de dados e o tipo de pesquisa, devemos abordar as técnicas de 

pesquisas e a coleta de dados. Normalmente, fazemos uma pesquisa bibliográfica 

prévia, de acordo com a natureza da pesquisa, passando, em seguida, aos detalhes 

desta, determinando as técnicas a serem utilizadas na coleta de dados, a fonte da 

amostragem, que deverá ser significativa, isto é, representativa e suficiente para apoiar 

conclusões, além das técnicas de registro desses dados e as de análise posterior 
(PRODANOV e FREITAS, 2013, p.102). 

 

 O rigoroso controle na aplicação dos instrumentos de pesquisa é fator fundamental, 

segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 149), para evitar erros e defeitos resultantes de entrevistas 

realizadas inadequadamente, assim, promovendo a veracidade das informações coletadas.  

Gil (2002, p.140) ressalta que em busca da precisão, todas as informações captadas 

através dos distintos procedimentos realizados para a pesquisa, devem ser analisadas e unidas, 

de forma ao resultado final provir da convergência ou divergência umas das outras. Com essa 

forma de observação, evita-se que o resultado fique com maior influência de uma das partes. 

Considerando que o estudo de caso complementa-se de dados tanto extraídos de pessoas, 

quanto de material teórico, Gil (2002, p.141) acredita que isso o torna um dos estudos mais 

completos de todos os delineamentos. Ao coletar as informações com o público, identifica-se 

os gostos, hábitos, influências, receios, etc., e todas essas características possuem uma 

justificativa por ocorrer, as quais podemos encontrar em materiais teóricos, como livros, artigos, 

revistas e outras pesquisas desenvolvidas.  

Na presente pesquisa, a coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de um 

questionário eletrônico (APÊNDICE A), desenvolvido com o uso da ferramenta Google Forms, 

o qual possuía 18 questões, elaboradas pensando em decifrar qual a influência que se sobressai 

na hora da compra de lingeries pelo público alvo. As questões variam entre objetivas e de 

múltipla escolha, possibilitando aos respondentes estabelecer clareza em suas respostas sobre 

as preferências que executam ao adquirir os produtos em questão. 

O questionário foi disponibilizado para o público dos dias 28 de setembro a 7 de outubro 

e disponibilizado para mulheres de 15 a 69 anos, que residem em Tapejara – RS e nas cidades 

vizinhas. Na finalização do período, foram obtidas 181 respostas 

 

Figura 1:  Calculadora amostral e margem de erro 
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Figura 1:  Calculadora amostral e margem de erro 

Fonte: Comentto – calculadora amostral 

 

. De acordo com a calculadora amostral na Figura 1, com as 181 respostas obtidas, a 

pesquisa tem nível de confiança de 90% e margem de erro passou a ser considerada 6,02%. Os 

dados obtidos deram início a análise e interpretação dos mesmos, gerando os resultados da 

pesquisa. Para complemento serão utilizados fundamentos técnicos, obtidos de livros e artigos. 

 

3.4  ANÁLISE DE DADOS 

 

O processo de análise e interpretação de dados é um dos pontos mais importantes no 

desenvolvimento da pesquisa, a forma como esses serão tratados e entendidos, tem intervenção 

direta nos resultados apresentados. Os estudos de campo, de acordo com Gil (2002, p. 133), 

possibilitam a análise dos dados de forma estatística, principalmente quando se faz uso de 

questionários para conseguir as informações pretendidas. 

Conforme Gil (2002, p.141), é essencial a preservação da totalidade social das 

informações obtidas, não deixando que as opiniões particulares do próprio desenvolvedor da 

pesquisa, interfiram na tradução das mesmas. Garantindo assim, maior precisão ao desvendar 

as respostas e resultados assertivos ao final do estudo. 

Com as respostas arrecadadas através do questionário, buscou-se gerar uma 

interpretação das informações de acordo com o que as mesmas representam no contexto, para 

conseguir expor de forma clara e compreensível o que os dados obtidos significam, e 

possibilitando entender como essas informações foram imprescindíveis para a tomada de 

decisão em todos os aspectos do negócio. 
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Tendo em mãos os dados coletados para auxiliar na continuação da pesquisa, a junção 

das informações dará origem a parte do Plano de Negócio, que servirá de base para decisão da 

realização do investimento, visando atingir a resposta do problema central. Os dados coletados 

através do questionário devem ser analisados, interpretados e estarão apresentados em formato 

de gráfico. Conforme mencionado por Marconi e Lakatos (2010, p. 151), “a importância dos 

dados não está em si mesmos, mas em proporcionarem respostas às investigações.”. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A presente pesquisa coletou informações através de um questionário eletrônico, obteve 

181 respostas, atingindo a quantidade mínima necessária de 170 respondentes, com o objetivo 

de identificar quais as preferências das mulheres ao escolher lingeries e entender melhor quais 

os hábitos praticados ao realizar suas compras. 

As questões foram elaboradas para entender qual o perfil e diferencial que uma loja 

desse ramo precisa oferecer ao se inserir no comércio local, cativando a escolha das clientes, 

visando satisfazer suas expectativas.  

Com esse objetivo, esta seção foi dividida em partes, a primeira composta pelo sumário 

executivo, onde são esclarecidas as informações do negócio e identidade da loja. A segunda, 

apresenta o ponto escolhido para situar a loja. A terceira identifica alguns possíveis 

fornecedores para o negócio. E na quarta parte, são apresentados os resultados obtidos através 

da pesquisa aplicada e as informações coletadas serão explanadas para compreensão, auxílio na 

tomada de decisão do investimento e a realização da análise dos mesmos buscando atingir os 

objetivos propostos. 

 

4.1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

4.1.1 A Empresa 

 

A Ufania é uma empresa de pequeno porte, direcionada a venda de peças de moda íntima 

feminina, com a proposta de entender o desejo das clientes e se inserir no mercado dispondo de 

inúmeras opções em lingeries, levando sensações de realização, trabalhando com amor para o 

desenvolvimento da empresa e o contentamento dos clientes. 

A palavra Ufania significa orgulho, prazer, alegria, atrevimento, é o estado de espírito 

de quem se regozija. O nome foi escolhido com a ideia de transmitir que toda mulher é única, 

belezas são distintas, e o amor próprio deve ser um combustível para acreditar em si mesma.   

Estará localizada na Rua XV de novembro, Edifício Sinuelo, no centro de Tapejara – 

RS. Os horários de atendimento serão de segunda à sexta-feira das 8:30h às 12h e das 13:30h 

às 18h. 

 

Figura 2: Logomarca 
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Figura 2: Logomarca 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

4.1.2 Dados do Empreendimento 

 

Quadro 1: Dados da empresa 

Nome: Glenda Maria Golin 

Endereço: Rua XV de novembro, 555, ap. 402  

Cidade: Tapejara Estado: Rio Grande do Sul 

  

Telefone: (54) 99620-8594 E-mail: glenda.golin@hotmail.com 

  

Perfil: Acadêmica de Administração pela FAT- Faculdade e Escola. Experiência em análise de 

crédito, contas a receber e operações de caixa. 

Atribuições: Único sócio investidor. Responsável pela administração, compras, financeiro, negociação com 

fornecedores, desenvolvimento de estratégias e acompanhamento de resultados. 

Nome da 

empresa: 

G M GOLIN MODA ÍNTIMA 

Quadro 1: Dados da empresa  

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

mailto:glenda.golin@hotmail.com
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4.1.3 Missão, visão e valores 

 

Missão: Elevar a autoestima de mulheres, proporcionando conforto e satisfação ao vestir 

a lingerie, conquistar a preferência das clientes, gerando laços de relacionamento. 

Visão: Ser reconhecida como loja referência de moda íntima na região de Tapejara – 

RS. 

Valores: Ética, relacionamento, empatia e paixão. 

Slogan: Exaltando sua essência. 

 

4.1.4 Setor de Atividade 

 

A atividade desenvolvida pelo negócio encaixa-se no setor de comércio varejista, onde 

o cliente é o consumidor final. 

 

4.1.5 Forma Jurídica 

 

Em sua forma jurídica a empresa adere a opção Empresário Individual – EI, sendo de 

pessoa física onde a atividade exercida envolve distribuição de bens ou produtos, e o sócio 

responde com o seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas pela empresa. 

 

4.1.6 Enquadramento Tributário 

 

Optante pelo regime previsto no Simples Nacional. 

 

4.1.7 Capital Social 

 
Quadro 2: Capital social 

Sócio Valor Participação 

Glenda Maria Golin  xxx 100% 

Total: xxx 100% 

Quadro 2: Capital social 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

4.1.8 Fonte de Recursos 
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Os recursos financeiros necessários serão integralizados pela sócia. 

 

4.2  ESCOLHA DO PONTO CERTO 

A escolha do ponto comercial é um item fundamental para o empreendimento, e essa 

escolha, se feita de forma correta, pode influenciar diretamente no sucesso do negócio, por isso, 

há diversos fatores que devem ser levados em consideração na hora de decidir onde abrir a 

empresa. Se faz necessário reconhecer o modelo de negócio que se quer implementar, quais são 

os clientes potenciais, a localização da sala comercial, fluxo de pessoas, entre outras 

características determinantes. 

Para dar início a essa análise, é importante ter estabelecido qual o ramo de atuação da 

empresa. No presente estudo, sendo uma loja de moda íntima feminina, buscou-se pontos 

comerciais atrativos, neste caso, foram escolhidos dois locais para aplicar a avaliação dos 

diversos fatores de influência direta sobre estes, observando qual seria o mais adequado para 

localizar a empresa. 

Dentre as duas opções estudadas, chegou-se à conclusão que a sala comercial localizada 

na Rua XV de novembro, Edifício Sinuelo, no centro de Tapejara – RS é a mais propícia para 

posicionar a loja. A decisão foi tomada, partindo do princípio que essa sala possuía mais 

quesitos positivos comparada à outra opção. 

 

Figura 3:  Sala comercial 

 
Figura 3:  Sala comercial 
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Fonte: Conceito Imóveis (2020) 

 

Os fatores considerados foram de que a mesma se encontra em uma rua conhecida, 

possui fácil acesso, onde possui elevado tráfego de pessoas e veículos, por não ser na avenida 

principal, possui vagas para de estacionamento próximo, boa visibilidade e sem barreiras 

geográficas. O valor do aluguel da mesma é de R$800,00 o qual demonstrou-se adequado 

devido à localização e tamanho. 

 

4.3  FORNECEDORES 

Desejando encontrar os produtos que atendam às preferências identificadas através das 

respostas do público na pesquisa, buscou-se alguns possíveis fornecedores. 

 

Quadro 3:  Fornecedores 

Marca  Contato 

Le Define https://lkt.bio/Ledefine 

Abelexiano https://angelabelexianoboutique.com.br/contato/ 

Valisere https://www.valisere.com.br/institucional/multimarcas  

Lyris https://www.lyris.com.br/ 

Quadro 3:  Fornecedores 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

4.4  PESQUISA DE MERCADO 

4.4.1 Perfil do consumidor 

 Na implementação do questionário, saber qual a faixa etária das pessoas que o estavam 

respondendo, pretendia descobrir qual a idade que determina a maior demanda, assim pretende-

se atender todas as faixas etárias e aderir as maiores procuras com mais atenção. Conforme 

observa-se no Gráfico 1, o presente questionário obteve maior número de respondentes que 

possuem até 25 anos de idade. 

   

Gráfico 1: Faixa etária dos respondentes 

https://lkt.bio/Ledefine
https://www.valisere.com.br/institucional/multimarcas
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Gráfico 1: Faixa etária dos respondentes 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

A participação do público feminino na pesquisa demonstrou que cerca de 70% do cliente 

alvo está localizado em mulheres de até 35 anos, ou seja, público jovem. Com essa perspectiva, 

vale pensar que a maior demanda será gerada por que encontra-se dentro deste quesito, assim, 

as estratégias de marketing e venda deverão ser planejadas com linguagens designadas a esse 

público, e a loja deverá dar atenção e uma maior quantidade de produtos direcionado aos gostos 

das mesmas. 

Dentre as 181 mulheres que responderam à pesquisa, 92 disseram que costumam 

comprar lingeries entre 2 e 6 meses, totalizando 51% das respostas. Em segundo lugar, com 48 

votos, classificou-se a opção de frequência um pouco menor, apenas duas vezes ao ano.  

 

Gráfico 2: Frequência de compra 
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Gráfico 2: Frequência de compra 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

De acordo com os dados do Gráfico 2, identifica-se uma necessidade de exploração 

constante do mercado e da busca por atingir frequentemente novos clientes. A insistência torna-

se ainda mais importante na caminhada de conquista para se tornar referência. Neste contexto, 

essa ação visa garantir que as vendas aumentem com o decorrer do tempo, independente da 

maioria das mulheres não costumar fazer compras desses produtos com grande frequência.  

Sobre o volume das compras, questionou-se qual número de conjuntos são adquiridos 

em cada compra. Das 181 respostas, 90 informaram comprar duas unidades de cada vez. Um 

total de 70% das respostas oscila entre 1 e 2 unidades, tornando essa a quantidade mais comum 

entre as mulheres. 

 

Gráfico 3: Quantidade de peças por compra 

 
Gráfico 3: Quantidade de peças por compra 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Pode-se identificar que na maioria das vezes, as mulheres não saem da loja levando 

apenas um conjunto de lingerie, essa escolha deve ser influenciada pela satisfação do comprador 

com os produtos ofertados. Vale ressaltar a importância de um atendimento prestativo, estar 

sempre sugerindo novas possibilidades além da primeira escolha da cliente. 

Conhecer o consumidor é uma arte que não se detém somente a decifrar os gostos e 

preferências, envolve também, entender os hábitos e formas de agir para tomar decisões de 

compra. Referindo-se ao valor médio que costumam gastar em cada compra, 64 das 181 
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mulheres disseram que varia de R$81,00 a R$120,00, totalizando 1/3 das respostas. Em segundo 

lugar, está a opção mais barata, de no máximo R$80,00 com 47 votos. 

 

Gráfico 4: Valor médio gasto em cada compra 

 
Gráfico 4: Valor médio gasto em cada compra 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

De acordo com as informações do Gráfico 4, conforme aumenta o valor, diminui o 

percentual de votantes, a maioria das mulheres informa realizar compras de roupas íntimas de 

baixo a médios valores. Investir em itens do dia a dia aparenta ser uma estratégia adequada, 

pois o mercado indica melhor aceitação de peças que possuem um preço mais em conta e a 

mesma finalidade de uso. 

No gráfico representado no Gráfico 5, pode-se perceber que no momento atual a rede 

social mais utilizada pelas respondentes para fazer compras, é o Instagram, com 55% das 

respostas. O uso dessa ferramenta se tornou muito comum pela praticidade que permite aos 

usuários de encontrarem o que desejam em alguns toques. Uma minoria de 5% mencionou não 

usar redes sociais e comprar somente indo até a loja física. 

 

Gráfico 5: Rede social utilizada para fazer compras 
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Gráfico 5: Rede social utilizada para fazer compras 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

De acordo com o G1 (2020), o Instagram que recentemente completou 10 anos, já é 

considerado uma das maiores redes sociais do mundo, ainda se mantém atrás do Facebook em 

número de usuários, porém seu crescimento mantém-se constante. 

O resultado da questão exposto no Gráfico 5, aponta para onde os clientes estão 

pesquisando os produtos que desejam, dessa forma, sabe-se que é para essa direção que devem 

ser reforçadas as estratégias de marketing, pois certamente atingirá maior número de pessoas 

que as demais redes mencionadas. O WhatsApp foi classificado como a segunda fonte de 

buscas, com metade dos votos da primeira. 

Sabendo que nem todas as mulheres se sentem confortáveis quando vão comprar roupas 

íntimas, devido a timidez, problemas de aceitação do corpo, entre outros fatores. Para entender 

como agem mediante isso e buscando uma forma de aderir a novas estratégias para facilitar essa 

situação, perguntou-se: “para comprar lingerie, você se sente mais à vontade indo à uma loja 

ou prefere procurar uma amiga/conhecida que revenda esses produtos informalmente?”. 

Conforme observa-se no Gráfico 6, a resposta de 50% delas, foi de que são indiferentes 

entre ir até uma loja ou procurar uma segunda forma de realizar a compra, para ter mais 

privacidade. Outras 32% afirmaram que preferem ir até a loja, para provar e encontrarem maior 

variedade de produtos, aumentando a chance de encontrar o que busca e dentro do seu agrado. 

 

Gráfico 6: Preferência por lojas físicas 
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Gráfico 6: Preferência por lojas físicas 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Analisando essas informações, vê-se que apesar de algumas mulheres ainda possuírem 

receio ao realizar compras de roupas íntimas em lojas físicas, devido à timidez ou por se 

sentirem constrangidas, a maioria delas costuma ir até a loja, que oferece opções variadas e a 

possibilidade de provar as peças. 

Também percebeu-se que, mesmo que seja de imensa importância a divulgação chegar 

até o cliente na comodidade do lar, a maioria prefere o contato físico para fazer algumas 

escolhas. Convidá-lo, instigá-lo a visitar o estabelecimento e fazer com que tenha conhecimento 

dos produtos, aumenta gradativamente a possibilidade de concretização da venda, pois é a 

forma que ele prefere, analisar, provar, sentir-se satisfeito com o produto que pretende levar pra 

casa. 

 

4.4.2 Estratégias e visão de mercado 

Atrair o cliente para o estabelecimento vai além de oferecer somente o produto que ele 

quer encontrar, a empresa deve preocupar-se em proporcionar realização no atendimento como 

um todo. Questionou-se aos respondentes se quando optam por comprar em uma loja, gostam 

que a mesma ofereça serviços acessórios e quais seriam eles. 

O Gráfico 7 mostra que dispor de mimos e brindes foi a opção preferida pelos 

respondentes com 102 votos, em seguida destacou-se a disponibilização de condicional das 
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peças e fornecer dicas de combinação com a compra do cliente, com 75 e 67 votos, 

respectivamente. 

Apenas 36 pessoas informaram não achar necessário que a loja ofereça algum dos 

serviços extras mencionados. 

 

Gráfico 7: Serviços acessórios 

 
Gráfico 7: Serviços acessórios 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Agradar o cliente é o segredo para que ele retorne a comprar e, consequentemente, venha 

a indicar o produto ou serviço oferecido para alguém. As informações obtidas nessa questão 

visam utilizar como atrativos os serviços extras, tornando um diferencial da empresa na 

conquista do cliente.  

Oferecer mimos e brindes úteis fará com que cada vez que o cliente utilizar aquilo, 

lembre-se do local, ambiente e do atendimento. As opções de condicional buscam facilitar a 

escolha, podendo levar pra casa os produtos, provar com calma e pensar se realmente estará 

feliz com essa aquisição, deixa o cliente mais à vontade e gera um elo de proximidade com a 

empresa. 

A ideia de dar dicas de outros produtos que combinem com o que o cliente escolheu, 

pode auxiliar a aumentar o ticket médio, transmite a sensação de que o ambiente que ele está 

oferece um serviço completo e que é possível encontrar tudo que necessita ali. Esse serviço 

também pode ser visto como um pós venda que se preocupa com o cliente mesmo depois o 

negócio ser fechado. 
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Quando perguntado às respondentes se havia alguma sugestão que gostaria de fazer para 

contribuir com a satisfação do cliente perante o atendimento recebido no estabelecimento. A 

maioria informou não ter sugestões, outras 30 pessoas responderam enfatizando a necessidade 

simpatia, gentileza e atenção do atendente, e somente 5 pessoas deram outras sugestões. 

 

Gráfico 8: Sugestões para atendimento 

 
Gráfico 8: Sugestões para atendimento 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

No geral, as pessoas demonstraram estar contentes com a forma que as empresas 

costumam se posicionar com o cliente, mas mesmo assim, enfatizaram que o atendimento é um 

dos pontos que devem ser tratados com cautela. O atendente deve dar suporte, tirando dúvidas, 

diferenciando um produto do outro, disposto a ajudar o cliente a encontrar o que ele realmente 

procura. 

Assim como o bom atendimento, que se mantém a característica mais importante com 

132 votos existem outros fatores que um loja pode adicionar as suas estratégias que podem ser 

responsáveis por conquistar o cliente e fidelizá-los. Como observa-se no Gráfico 9, a 

diversidade de opções e preços também são fortemente considerados, com 109 e 100 votos, 

respectivamente. 

 

Gráfico 9: Fatores de fidelização 
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Gráfico 9: Fatores de fidelização 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

O que pode-se concluir dessas informações é quase um clichê, clientes querem ser bem 

atendidos, independentemente da situação e do lugar, se esse quesito estiver bem classificado, 

já é meio caminho andado. Não tem como não se sentir bem ao lembrar de uma loja e poder 

pensar que lá irá encontrar tudo que você deseja, a satisfação também é perceptível quando o 

cliente sabe que em determinado estabelecimento a variedade de opções disponível é farta, 

colidindo com a variedade de preços, que se faz acessível e adequada a cada produto. 

Geralmente as pessoas vão às compras já possuindo uma ideia formada do que 

exatamente desejam encontrar, com detalhes e especificações. A questão aplicada no Gráfico 

10, busca identificar se o cliente opta por comprar um produto semelhante ao que tem em mente, 

onde já está habituado e fidelizado, ou prefere buscar em outro lugar onde encontre exatamente 

o que procurava. 

De acordo com o resultado das respostas, 70% das mulheres disseram que dão 

prioridade por encontrar o produto desejado, independente de precisarem buscar em locais que 

ainda não compram. As outras 30% afirmaram não se prender as lojas e estabelecimentos e 

manter fidelidade, ou seja, as vezes deixam de ir em busca do produto que idealmente buscam 

e acabam adquirindo algo semelhante que tenham encontrado nas lojas que já frequentam. 

 

Gráfico 10: Costume de fidelização 
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Gráfico 10: Costume de fidelização 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

O resultado dessa questão mostra mais uma vez a importância da relação de proximidade 

com o cliente. A fidelidade representada é gerada através da realização de um trabalho delicado, 

proporcionando bem estar ao cliente e a sensação de que o ambiente é o melhor lugar para ele 

fazer suas compras. 

Quando o cliente tem apresso por uma loja, vendedor ou atendimento, pode até buscar 

ou cogitar comprar em outros locais, mas haverá um elo de afinidade que o fará repensar e 

voltar para onde se sente em casa. Quanto mais próximo o cliente estiver, mais ele demonstrará 

seus gostos e preferências, permitindo melhor conhecimento e conseguindo oferecer mais 

precisamente o que ele busca. 

Para poder criar uma estratégia de inserção no mercado, é preciso compreender o que o 

público está buscando, que segmento daquele nicho ainda não está sendo explorado no 

comércio local, para enfim idealizar o diferencial do novo negócio. Com Gráfico 11, podemos 

refletir sobre a satisfação das respondentes da pesquisa em relação ao comércio local. 

 

Gráfico 11: Satisfação com o comércio local  
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Gráfico 11: Satisfação com o comércio local 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Das 181 respostas obtidas, 78 avaliaram o comercio local como “bom” mediante as 

opções de moda íntima disponíveis, um total de 43%. A opção “regular” recebeu 52 votos, 

somando um total de 29%. No geral, as informações transparecem que mesmo estando 

parcialmente satisfeitos com o que é ofertado, sentem falta de um diferencial, que pode vir a 

melhorar. 

Considerando esses dados, nota-se que há sim déficit de satisfação da população em 

relação a oferta disponível no mercado local, essa observação abre portas que devem ser melhor 

investigadas para identificar qual o perfil de comércio desse ramo, a qual o consumidor está 

sentindo falta. O estudo dessa oportunidade visa buscar os pontos fortes a serem alavancados 

no empreendimento e os pontos fracos que são necessários apontar para minimizá-los. 

 

4.4.3 Escolha de produtos 

Decidir o ramo da atividade que se pretende executar é apenas um dos pontos iniciais a 

serem definidos, ainda dentro desse tópico, existe a necessidade de estabelecer quais modelos 

e estilos de produtos farão parte da composição do negócio. Escolher a linha de itens que será 

ofertada ao público não é uma tarefa fácil e não deve ser realizada sem uma pesquisa para 

entender o gosto do potencial cliente e o que os mesmos estão esperando encontrar. 

 Quando não é realizada uma pesquisa, pode-se facilmente enganar-se com as 

presunções sobre o que é de real interesse e prioridade do público alvo. Ao questionar sobre o 
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quesito mais relevante na hora da escolha de uma lingerie, obteve-se 119 respostas apontando 

“conforto” como principal, com um total de 66%, superando totalmente beleza, qualidade e 

preço. 

   

Gráfico 12: Principal característica de uma lingerie  

 
Gráfico 12: Principal característica de uma lingerie 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Os itens “qualidade” e “beleza” ficaram em segundo plano na relevância na hora de 

escolha. Surpreendentemente e diferente do que costuma-se imaginar, os resultados expostos 

no Gráfico 12, apontaram o item “preço” como o menos relevante na escolha do produto em 

questão, com apenas 3% das respostas. 

Analisando os resultados obtidos nessa questão, presume-se que no caso das roupas 

íntimas o conforto recebe prioridade por ser um produto que precisa oferecer, mais do que tudo, 

bem estar e, como acompanha a mulher durante todo o seu dia, as mesmas estão cientes de que 

esse quesito merece um pouco mais de preocupação e investimento. 

As lojas normalmente são diversificadas entre aquelas que buscam possuir produtos que 

atendam as expectativas de todos os tipos de público, diversos padrões e classes aquisitivas, 

mesmo que de maneira mais reduzida. E também, naquelas que adotam uma forma mais 

segmentada, optando por atender uma parcela da população que use determinado estilo. 

Os resultados expostos no Gráfico 13, referem-se ao modelo de lingerie selecionado 

pelas mulheres como favorito. Como 40% das respostas, definiu-se os modelos de cores neutras, 

confortáveis e sem muitos detalhes para serem tratados como carro chefe. Em segundo, com 
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27% ainda se posicionaram os modelos neutros, mas com diferencial nos detalhes, rendados e 

trabalhados. 

Os modelos de lingeries coloridas foram os menos escolhidos. Acredita-se que esses são 

os reservados para ocasiões menos habituais, pois dificultam a combinação de roupas, são 

menos discretos e exigem mais cuidados na lavagem. 

   

Gráfico 13: Modelo preferido  

 
Gráfico 13: Modelo preferido 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Apesar de nesse quesito os números terem sido melhor divididos, as lingeries de cores 

neutras dominam significativamente o gosto das mulheres. O plano de compra deve ser 

programado levando com conta essa informação, focar nos itens com maior desejo para obter 

maior aceitação.  

Lembrando que focar em um produto que foi constado ter mais aceitação é o ideal, mas 

não inibe a necessidade de ter os demais itens que ficaram em segundo plano para oferecer 

também, pois mesmo sendo a minoria que vai em busca desse, também possui procura 

identificada. 

Uma peça que te acompanha diariamente e por horas não pode causar incômodos, porém 

nem sempre encontra-se peças de moda íntima bonitas e que cumprem esse quesito. Nesse 

sentido questionou-se, se no dia-a-dia, as mulheres costumam optar por usar lingeries mais 

confortáveis, mesmo que isso signifique, deixar de lado a beleza. 
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Das 181 respostas obtidas, 116 afirmaram que priorizam adquirir produtos que forneçam 

conforto e bem estar durante o uso, totalizando 64% das respostas. Apenas 13 pessoas informam 

que não escolheriam uma peça de lingerie que não lhes agradasse esteticamente. 

  

 Gráfico 14: Priorização da qualidade à beleza 

 
Gráfico 14: Priorização da qualidade à beleza 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Pode-se identificar que mesmo querendo estarem sempre bonitas e com a autoestima 

elevada, quando coloca-se em jogo decidir entre beleza e conforto, as mulheres optam por vestir 

uma lingerie que a deixe o mais à vontade possível para realizar as ações do dia, como trabalho 

e atividade física. Definindo assim que na escolha dos itens que serão ofertados no 

estabelecimento, em primeiro lugar deve-se buscar cumprir essa exigência. 

Uma particularidade que está ganhando destaque no ramo de moda íntima são as peças 

sem bojo. Antigamente eram mais utilizadas e foram se extinguindo, mas agora estão tomando 

espaço no mercado e conquistando as mulheres, envolvem a prática de aceitação do próprio 

corpo e geralmente oferecem mais conforto. 

O resultado referente a preferência das peças com ou sem bojo mostrou que 56% das 

mulheres são adeptas às peças com bojo e não abrem mão dele. Um total de 25% informaram 

usar ambos os modelos e 11% disseram preferir modelos sem. 

  

Gráfico 15: Opção de peças com ou sem bojo 
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Gráfico 15: Opção de peças com ou sem bojo 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Conforme identificado no Gráfico 15, as compras devem ser planejadas com olhar 

voltado para a maior demanda, que são de mulheres habituadas a usar peças com bojo. Porém, 

mantendo a ideia de que a empresa busca atingir maior número de público e agradar todos os 

gostos, uma menor parte é direcionada a essa minoria que vem procurando o padrão 

diferenciado que nem sempre é encontrado no mercado. 

A relação que as mulheres tem com a compra de lingerie serve para identificar alguns 

aspectos que virão a se tronar estratégias de envolvimento. Como já mencionado, nem todas 

encaram essa tarefa com facilidade, algumas se sentem constrangidas e isso acaba tornando o 

fazer compras desagradável.   

Os resultados expostos no Gráfico 16, afirmam que dentre as 181 mulheres 

entrevistadas, 132 disseram que comprariam lingerie para presentear outras mulheres, seja mãe, 

amiga, sogra, etc., totalizando 73% das respostas. De contramão, apenas 19 mulheres, 10% 

informaram que não comprariam peças de moda íntima para presentear alguém. 

 

Gráfico 16: Lingeries para presentear 
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Gráfico 16: Lingeries para presentear 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

O resultado dessa questão enfatiza a necessidade de criação de conteúdo para 

desenvolver e capturar o cliente de formas aleatórias e diversificadas. Nesse caso, abre-se a 

possibilidade de vale presente, promoções cumulativas, como oferecendo brindes para a cliente 

que levar outra mulher às compras. 

A estratégia de fazer a própria cliente divulgar e atrais novas mulheres para o negócio é 

bem valida, além da indicação possuir um peso a mais, auxilia também no incentivo de 

mulheres que não se sentem bem nessa situação, a irem as compras acompanhadas. 

 

4.4.4 Planejamento financeiro 

O perfil dos clientes alvo define diversos rumos de iniciativas sobre o negócio, para 

escolher o modelo de produtos que tenha melhor aceitação por esses clientes e decidir em quem 

focar as estratégias, exige saber por quais atributos o cliente está disposto a pagar. No Gráfico 

17, estão representados os itens que as respondentes informaram que estariam dispostas a 

investir mais dinheiro na aquisição de lingeries. 

 

Gráfico 17: Pelo que a cliente pagaria mais caro 
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Gráfico 17: Pelo que a cliente pagaria mais caro 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

De acordo com as respostas obtidas, características que agreguem conforto, qualidade e 

beleza às peças, são as três especificações mais relevantes com até 90% dos votos. Ao 

programar as compras e negociações com fornecedores, esses pontos merecem atenção 

especial, por se tratar das opções procuradas pela maioria do público. 

No Gráfico 18, apresenta-se a média de valor que as mulheres disseram que pagariam 

por uma lingerie que se encaixasse na sua preferência. Das 181 respostas, 105 afirmam que 

pagariam de R$81,00 a R$120,00 em um conjunto, totalizando 58%. Outras 23 mulheres, 

optaram pela opção de até R$80,00, somando 26%. 

  

Gráfico 18: Preço médio pago por um conjunto de lingerie 
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Gráfico 18: Preço médio pago por um conjunto de lingerie 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Os resultados do Gráfico 18, estabelecem que para atender ao público da cidade de 

Tapejara e região, o preço ideal das peças deve estar dentro da faixa de R$81,00 a R$120,00, 

por serem os valores mais aceitáveis de acordo com as respostas obtidas. Peças com valor até 

R$80,00 também serão bem aceitas se cumprirem os quesitos já mencionados pelas 

respondentes, de conforto e beleza. 

As opções de valores acima de R$181,00 receberem menor quantidade de aceitação. 

Dessa forma, isso não significa que não se pode optar por ter algumas peças de maior valor 

agregado para essa minoria de clientes que compraria, basta atentar na quantidade para que as 

mesmas não fiquem muito tempo paradas no estoque. 

 

4.4.5 Vendas e faturamento  

A projeção de vendas e faturamento foi feita partindo do princípio que o número de 

potenciais clientes, identificado através dos dados do IBGE (2010), publicado no último Censo 

de que a população do município de Tapejara era composta por aproximadamente de 7.471 

mulheres, entre 15 e 69 anos. 

Realizou-se uma projeção, considerando que dessas 7.471 mulheres identificadas como 

público alvo, 7% serão atendidas anualmente no estabelecimento, no total são 523 mulheres por 

ano comprando na loja. De acordo com os resultados da pesquisa aplicada, através do 

questionário identificou-se que a frequência média de compra de peças de moda íntima é de 3 

vezes ao ano e em cada compra, as clientes adquirem em média 2 conjuntos. 

 

Quadro 4: Pessoas atendidas e unidades vendidas  

Potenciais clientes 

Clientes 

por ano 

(7%) 

Frequência 

de compra 

anual 

Número de 

peças por 

compra 

Total de 

unidades 

vendidas 

ano 

Total de 

unidades 

vendidas 

mensal 

Total de 

unidades 

vendidas 

diária 

7471 523 3 2 3137,82 261,485 13,07425 

Quadro 4: Pessoas atendidas e unidades vendidas 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Obteve-se o total de unidades vendidas no ano, através da multiplicação do número 

previsto de clientes atendidas, pela frequência de compra e a quantidade de peças adquiridas 
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por compra. Assim, estimou-se uma venda de 3.138 unidades em um ano, mantendo um total 

diário de 13 unidades. 

Sabe-se que dentro das 3.138 unidades vendidas, existe variação nos preços dos 

produtos. Por isso, foram estabelecidas faixas de valores estipulados para venda, os quais foram 

mencionados na pesquisa, questionando quanto as mulheres estariam dispostas a pagar por uma 

lingerie. 

 

Quadro 5: Número de unidades vendidas de acordo com preço 

VALOR DO 

PRODUTO 

ATÉ 

R$80,00 

R$81,00 A 

R$120,00 

R$121,00 A 

R$180,00 

R$181,00 

A 

R$250,00 

ACIMA 

DE 

R$250,00 TOTAL 

PESSOAS 

ATENDIDAS ANO 26% 58% 13% 2,4% 0,6% 522,97 

UND VENDIDAS 

ANO 815,8332 1819,9356 407,9166 75,30768 18,82692 3137,82 

UND VENDIDAS 

MÊS 67,9861 151,6613 33,99305 6,27564 1,56891 261,485 

UND VENDIDAS DIA 3,399305 7,583065 1,6996525 0,313782 0,0784455 13,07425 

Figura : Quadro 5: Número de unidades vendidas de acordo com preço 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

A pesquisa apontou que lingeries entre R$81,00 a R$120,00 são de maior aderência do 

público feminino, totalizando 58% dos votos. Nesse contexto, calculou-se que dentro do total 

de 3.138 unidades vendidas no ano, 1.820 estarão dentro dessa faixa de preço, e diariamente 

representa a venda de 7 a 8 unidades. 

A segunda opção mais votada ficou com as peças de até R$80,00, totalizando 26% do 

público e 816 unidades vendidas no ano. Os itens com valor acima de R$250,00 registraram 

interesse de apenas 0,6% das mulheres, ou seja, representam a venda de 19 unidades no período 

anual. 

Os preços médios de venda, foram estipulados com margem de 100% sobre o custo 

unitário. Assim, o produto que demonstrou maior aceitação pelas respondentes, consta na faixa 

de R$81,00 a R$120,00, tem custo aproximado de R$50,00 e será vendido a cerca de R$100,00. 

  

Quadro 6: Custo, venda e margem de contribuição 

PRODUT

O 

QUANTIDAD

E ESTIMADA 

VENDA 

ANUAL 

(UNIDADES) 

CUSTO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

MÉDIO 

DE 

VENDA 

ITEM 

(100%) 

FATURAM

ENTO 

TOTAL  CUSTO 

MARGEM 

CONTRIBUIÇÃO 

(MC) 
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ATÉ 

R$80,00 

                

815,83  R$35,00 R$70,00 R$ 57.108,32 

R$ 

28.554,16 R$ 28.554,16 

R$81,00 

A 

R$120,00 

             

1.819,94  R$50,00 R$100,00 

R$ 

181.993,56 

R$ 

90.996,78 R$ 90.996,78 

R$121,00 

A 

R$180,00 

                

407,92  R$75,00 R$150,00 R$ 61.187,49 

R$ 

30.593,75 R$ 30.593,75 

R$181,00 

A 

R$250,00 

                  

75,31  R$108,00 R$216,00 R$ 16.266,46 R$ 8.133,23 R$ 8.133,23 

ACIMA 

DE  

R$250,00 

                  

18,83  R$138,00 R$276,00 R$ 5.196,23 R$ 2.598,11 R$ 2.598,11 

TOTAL            3.137,82      

R$ 

321.752,06 

R$ 

160.876,03 R$ 160.876,03 

Quadro 6: Custo, venda e margem de contribuição 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Com os dados gerados pelo questionário, calculou-se a quantidade de vendas de cada 

item por período, possibilitando a projeção de faturamento da empresa. O total anual foi 

mensurado em 321,7 mil reais, o mensal 26,8 mil reais e o diário em R$1.340,00, com a venda 

das 13 unidades previstas. 

Quadro 7: Faturamento 

  FATURAMENTO TOTAL  CUSTO TOTAL 

MARGEM 

CONTRIBUIÇÃO TOTAL 

(MC) 

ANO R$ 321.752,06 R$160.876,03 R$160.876,03 

MÊS R$ 26.812,67 R$13.406,34 R$13.406,34 

DIA R$ 1.340,63 R$670,32 R$670,32 

Quadro 7: Faturamento 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

O estoque foi calculado com base nos resultados das vendas e com a definição de 

disponibilizar de 3 peças para cada unidade vendida, possibilitando variedade de escolha ao 

cliente. Foi estabelecido que as reposições serão feitas a cada 10 dias, assim, considerando que 

a venda nesse período é de 130 unidades, a quantidade máxima em estoque será de 392 

unidades, diversificadas entre as faixas de valores mencionados.  

 

Quadro 8: Estoque  

PRODUTO 

ESTOQUE 

MENSAL 

UNIDADES         

(3 PARA 1) 

CUSTO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

MÉDIO DE 

VENDA 

ITEM (100%) CUSTO  

REPOSIÇÃO 

A CADA 10 

DIAS 
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ATÉ 

R$80,00                 101,98  R$35,00 R$70,00 R$ 3.569,27 33,99305 

R$81,00 A 

R$120,00                 227,49  R$50,00 R$100,00 R$ 11.374,60 75,83065 

R$121,00 A 

R$180,00                   50,99  R$75,00 R$150,00 R$ 3.824,22 16,996525 

R$181,00 A 

R$250,00                     9,41  R$108,00 R$216,00 R$ 1.016,65 3,13782 

ACIMA DE 

R$250,00                     2,35  R$138,00 R$276,00 R$ 324,76 0,784455 

TOTAL                 392,23      R$ 20.109,50 130,7425 

Quadro 8: Estoque 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Para a abertura do negócio, adquirindo 392 unidades de lingeries, o investimento 

necessário em estoque é de aproximadamente 20 mil reais, considerando um estoque inicial 

para 30 dias. Dessa forma, que nas reposições feitas a cada 10 dias, serão adquiridas cerca de 

130 peças para repor as vendas realizadas. 

A empresa é optante pelo Simples Nacional e faz parte do ramo de lojistas que faturam 

até 360 mil por ano, por isso a taxa de imposto aplicada é de 7,3% sobre o faturamento. 

Considerando a projeção de R$321.752,06 faturados, a previsão do valor de impostos neste ano 

é de R$23.487,90. 

 

Quadro 9: Impostos 

DESCRIÇÃO IMPOSTO % FATURAMENTO ESTIMADO 

    R$ 321.752,06 

Impostos Federais     

SIMPLES NACIONAL 7,3% R$ 23.487,90 

TOTAL    R$ 23.487,90 

Quadro 9: Impostos 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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5  CONCLUSÃO 

 

É perceptível que com a elaboração do plano de negócio, o desenvolver da ideia de 

empreender torna-se mais fácil, devido ao direcionamento dos caminhos a serem seguidos e 

estudados para esclarecer as dúvidas e incertezas, possibilitando maior convicção nas tomadas 

de decisões, em qualquer setor da empresa. Quando o assunto é investimento, é necessário ter 

segurança do que será feito, os passos dados devem ser convictos e embasados em informações 

reais, para evitar perdas e decepções. 

O presente estudo teve como objetivo, verificar através da pesquisa de mercado, a 

aceitação do público de Tapejara - RS e região sobre a proposta da loja de moda íntima feminina 

e identificar quais as preferências dessas pessoas em relação ao produto, atendimento e questões 

financeiras. Assim, com o estudo e interpretação dessas informações, pode-se adaptar os 

desejos do público alvo, ao modelo de negócio em desenvolvimento. 

 Como a maioria dos respondentes da pesquisa, classificaram-se tendo até 35 anos, 

entende-se que as respostas obtidas, tem no geral um perfil jovem. Dessa forma, os dados 

permitem uma visão geral do mercado, enfatizando que as percepções e estratégias geradas 

através dessas respostas sejam de maior efeito para atingir o público com essa faixa etária entre 

15 e 35 anos, que foi caracterizado como o consumidor destaque.  

Identificou-se que a frequência de compra de lingeries é entre 2 e 6 meses, ou seja, 3 

vezes ao ano, onde são adquiridos em média 2 conjuntos por compra. Pensando em criar uma 

relação de proximidade com a cliente que veio até a loja e intermediar um retorno para futuras 

vendas, serão utilizados recursos do marketing digital, dando ênfase ao Instagram por ter sido 

a rede social destaque para fazer pesquisas e efetuar compras. No desenvolver da venda, são 

identificados interesses particulares de cada pessoa, que serão registrados no cadastro, dentro 

do sistema da loja e servirão como filtro, para selecionar os conteúdos que serão destinados as 

clientes, de acordo com cada perfil. 

A pesquisa demonstrou que para atender o público local, o foco do negócio deve ser 

destinado a produtos de baixo e médio valor, que serão os itens com maior circulação e 

aderência das clientes, considerando preço de venda de até R$120,00. Sabendo que o conforto 

da peça foi definido como principal critério na escolha da lingerie com mais de 66% dos votos, 

e por ser o item pelo qual as mulheres demonstraram que pagariam mais caro, é imprescindível 

que essa seja a característica destaque nos produtos de qualquer faixa de valor, 64% das 

respondentes afirmaram que precisando escolher entre uma peça que lhe agradou esteticamente 

e outra que ganha no quesito bem-estar, optam pelo item que proporciona conforto durante o 
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uso,  modelos de cores neutras também envolvem a preferência da maioria das mulheres, 

aumentando a probabilidade de efetivação da venda.  

O diferencial competitivo, pode ser responsável pelo sucesso e destaque do negócio 

perante o mercado. Dentre as táticas definidas que serão aplicadas para chamar a atenção das 

clientes, pensando em proporcionar boas experiências, uma delas é a distribuição de mimos e 

brindes, para agradar as clientes e fazer com que se sintam especiais. Para possibilitar que a 

cliente prove as peças em casa e faça a escolha com tranquilidade, será disponibilizado o 

condicional das peças. Uma estratégia que foi bem aceita na pesquisa, é a opção de fornecer 

dicas à cliente, do uso de peças que ela tem em casa, em combinação com o produto que está 

comprando, essa ideia visa alimentar a cultura da fidelização. 

O nível de satisfação com o comércio local, foi avaliado por 72% das respondentes como 

“bom” ou “regular” e percebeu-se que a loja física mantém-se como a opção preferida das 

mulheres para encontrar peças de roupas íntima, devido as suas vantagens de poder sentir o 

material, provar, encontrar o tamanho ideal, escolher entre vários modelos, etc. Assim, 

enfatizaram que independente do meio da efetivação da compra, a qualidade do atendimento é 

sempre levada em conta e o fato desse ser bem ou mal feito, pode interferir na decisão final.  

Com essa percepção, destaca-se a importância de investir tempo e atenção no 

atendimento, buscar entender os gostos e necessidades, pois conforme mencionaram 70% das 

respondentes da pesquisa, na maioria das vezes não são fieis a uma determinada loja, costumam 

ir à procura do produto com as especificações que desejam até encontra-lo. Então, 

proporcionando que a cliente esteja à vontade em expressar as opiniões e desejos, facilita que 

ao final da negociação, esteja satisfeita com suas aquisições e lembre-se da experiência positiva 

futuramente, aumentando a probabilidade da cliente retornar ao estabelecimento. 

Contudo, foi concluído através do presente estudo, que o cliente foco do negócio são 

mulheres de 15 a 35 anos, e os modelos de lingeries de sua preferência são peças de cores 

neutras e com bojo, que prezem pelo conforto como principal característica, estando com o 

preço de venda entre R$81,00 e R$120,00, além disso, o atendimento de qualidade destacou-se 

como responsável pela conquista das clientes. Considerando que sejam vendidas diariamente a 

quantidade de 13 unidades estipuladas, de valores variados conforme identificado na pesquisa, 

o faturamento mensal estimado demonstrou um valor suficiente para viabilidade técnica do 

empreendimento. Como sugestão de nova pesquisa, indica-se a verificação da viabilidade 

econômica e financeira para a realização do investimento. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Pesquisa de mercado: preferências femininas na compra de lingeries 

Esse questionário é direcionado às mulheres de Tapejara e região, e tem como objetivo iniciar 

uma pesquisa de mercado no segmento de moda íntima, buscando identificar quais as 

preferências das mesmas ao comprar lingeries. 

 

1. Qual a sua idade? 

( ) Até 25 anos 

( ) De 26 a 35 anos 

( ) De 36 a 45 anos 

( ) De 46 a 55 anos 

( ) Acima de 56 anos 

 

2. Com que frequência você costuma comprar lingeries? 

( ) Mensalmente 

( ) No máximo a cada 2 meses 

( ) De 2 a 6 meses 

( ) Duas vezes ao ano 

( ) Uma vez ao ano 

 

3. Quantos conjuntos costuma comprar em cada aquisição? 

( ) Uma unidade 

( ) Duas unidades 

( ) Três unidades 

( ) Quatro unidades 

( ) Acima de cinco unidades 

 

4. Qual o valor médio gasto em cada compra? 

( ) Até R$80,00 

( ) De R$81,00 a 120,00 

( ) De R$121,00 a R$150,00 

( ) De R$151,00 a R$200,00 
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( ) De R$201,00 a R$300,00 

( ) De R$301,00 a R$500,00 

( ) Acima de R$500,00 

 

5. Para comprar lingerie, você se sente mais à vontade indo à uma loja ou prefere procurar 

uma amiga/conhecida que revenda esses produtos informalmente? 

( ) Prefiro ir até a loja, provar e ver mais opções 

( ) Procuro amiga/conhecida que venda/entregue em casa, pela comodidade e praticidade 

( ) Depende da situação, compro das duas maneiras mencionadas acima 

( ) Costumo comprar pela internet 

 

6. O que você considera mais importante quando vai comprar uma lingerie? 

( ) Beleza 

( ) Conforto 

( ) Qualidade 

( ) Preço 

 

7. Quais os fatores pelos quais você pagaria mais caro por uma lingerie? Marque todos 

que considerar importantes. 

( ) Beleza 

( ) Conforto 

( ) Lançamento 

( ) Atendimento 

( ) Espaço/ambiente da loja 

( ) Variedade de opções 

( ) Marca 

( ) Exclusividade das peças 

( ) Qualidade 

( ) Material 

 

8. Ao escolher lingeries para o dia-a-dia, costuma optar por modelos mais confortáveis, 

deixando de considerar a beleza da peça? 

( ) Sim 

( ) Não  
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( ) Sei lá 

 

9. As opções que o comércio local dispõe em moda íntima, satisfazem os seus gostos? 

( ) Péssimo 

( ) Ruim 

( ) Regular 

( ) Bom 

( ) Ótimo 

 

10. Quais são as suas lingeries preferidas? 

( ) Cores neutras, confortáveis, sem muitos detalhes 

( ) Cores neutras, rendadas e trabalhadas 

( ) Coloridas, confortáveis, sem muitos detalhes 

( ) Coloridas, rendadas e trabalhadas 

 

11. Referente as peças com bojo: 

( ) Só uso lingeries com bojo 

( ) Prefiro sem bojo 

( ) Uso os dos dois modelos, com bojo e sem 

( ) Não tenho preferência, escolho pela beleza 

( ) Não tenho preferência, escolho pelo conforto 

 

12. Você compraria uma lingerie para presentear outras mulheres (amiga, mãe, sogra)? 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Talvez 

 

13. Qual o valor que você aceitaria pagar por um conjunto de lingerie que lhe agradasse 

muito? 

( ) Até R$80,00 

( ) De R$81,00 a 120,00 

( ) De R$121,00 a R$180,00 

( ) De R$181,00 a R$250,00 

( ) Acima de R$250,00 
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14. Quando opta por comprar em uma loja, gosta que a mesma ofereça serviços 

acessórios? Marque todos que considerar importantes. 

( ) Chá 

( ) Café 

( ) Bolachinhas 

( ) Dicas de outros produtos que combinem com a compra do cliente 

( ) Mimos, brindes 

( ) Opção de condicional 

( ) Entrega a domicílio 

( ) Vale presente 

( ) Não acho necessário 

 

15. Qual rede social você mais utiliza para fazer suas compras? 

( ) Instagram 

( ) WhatsApp 

( ) Facebook 

 

16. Há outros serviços que gostaria de encontrar em uma loja para receber um melhor 

atendimento? Deixe sua sugestão. 

 

17. Para encontrar o produto desejado, você... 

( ) Costuma ser fiel às lojas que é cliente, às vezes compra algo semelhante ao que procurava 

( ) Busca encontrar exatamente o que quer, independentemente de ser ou não cliente do 

estabelecimento 

 

18. O que te leva a ter preferência e se fidelizar em uma determinada loja? 

( ) Promoções 

( ) Preços acessíveis 

( ) Variedade de preços 

( ) Produtos diferenciados 

( ) Variedade de opções 

( ) Atendimento 

( ) Condições de pagamento 


