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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma startup, o

projeto consiste na estruturação de um e-commerce de bolsas ecológicas 

 estampadas, nomeada BeeYou.

A marca apresenta a proposta de unir a cultura pop, cultura asiática, e eco-

friendly com suas estampas autorais, valorizando os valores propostos pela

marca e trabalhando a identidade visual. 

Os resultados obtidos nos estudos e pesquisas realizadas mostram

resultados positivos, viabilizam o direcionamento do público-alvo e mostram

estratégias para alcança-los. 

A campanha de lançamento é pautada no conceito criativo de "se expresse

com estilo", onde o foco é a bolsa e as estampas, ressaltando que as bolsas

fazem parte da personalidade de nossos clientes e através delas seu estilo

é expressado. 

Palavras-chave: ecobags; e-commerce; cultura pop; cultura asiática; eco-

friendly, totebag, BeeYou. 



ABSTRACT

This essey aims to develop a startup, the project consists of structuring an

e-commerce of printed ecological bags, named BeeYou.

The brand presents the proposal to unite pop culture, Asian culture, and

eco-friendly with its authorial prints, valuing the values proposed by the

brand and working on the visual identity.

The results obtained in the studies and surveys carried out showed positive

results, make it possible to target the target audience and show strategies to

reach them.

The launch campaign is based on the creative concept of "express yourself

with style", where the focus is the bag and the prints, emphasizing that the

bags are part of our customers' personality and through them their style is

expressed.

Keywords: ecobags; e-commerce; cultura pop; cultura asiática; eco-friendly,

totebag, BeeYou. 
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1 . 
DESCRIÇÃO
DA EMPRESA, 
PRODUTO
E/OU 
SERVIÇO 



1.1.2 VISÃO

1.1.3 VALORES

Ser reconhecida e se tornar referência no e-commerce de ecobags, pelo

design autêntico. Ajudando a construir um mundo mais sustentável sem

perder estilo.

Nossos valores são baseados em respeito, pessoalidade, originalidade,

qualidade e bem-estar do cliente, e gerar um desenvolvimento sustentável.

1.DESCRIÇÃO DA EMPRESA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

A BeeYou é uma empresa formada por 2 sócias em 2021,a marca consiste em um e-

commerce B2C de bolsas ecológicas estampadas com ‘designs’ autorais, sendo estes

elaborados pela própria empresa e em parceria com colaboradores externos. A ideia

surgiu em torno de 2019 com a vontade de usar ecobags que possuíssem bolsos e/ou

divisórias internas, que tivesse zíper ou botões para fechar e tivesse estampas, cores e

materiais variáveis com preço justo. O mercado nacional atualmente não possui produtos

voltados especialmente para essa categoria e não atende os requisitos citados acima. 

A comercialização das bolsas BeeYou ocorrerá através do site próprio da marca e

plataformas de distribuição de venda como Shopee, atração e interação com o público

através de redes sociais como Instagram, TikTok e Pinterest.

A intenção da marca é produzir bolsas que combinem com cada estilo e personalidade,

juntando referências da cultura pop e asiática com materiais de qualidade e ecológicos. 

1.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 
1.1.1 MISSÃO

Ser um representante da moda e sustentabilidade no mercado de ecobags,

com nossas bolsas personalizadas, através de uma experiência única,

gerando consumo consciente e autoestima! Somos uma marca que inspira,

mensageira de estilo, promovendo o bem-estar e praticidade no dia-a-dia em

grande estilo além das relações harmoniosas com a natureza.
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1.2 DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE DE INTERESSE

A ecobag serve para diminuir a quantidade de sacos plásticos produzidos

que prejudicam o meio ambiente. Cada sacola demora cerca de 400 a 1000

anos para se decompor, elas são produzidas através de polietileno originado

do petróleo, essa substância emite gás carbônico e não é renovável, além

de ser um dos maiores causadores do efeito estufa durante sua

decomposição.

A principal causa das enchentes nas cidades durante a época de chuvas são

devido ao acúmulo de plásticos entupindo os córregos e bueiros que escoam

a água, não afeta somente a vida de nós seres humanos mas também a dos

animais como mamíferos e pássaros. O uso de sacos plásticos deve ser um

alerta aos consumidores para entenderem o tamanho do impacto que

refletem na nossa vida durante um grande tempo. A criação da ecobag veio

justamente para mostrar uma forma de substituir as sacolas plásticas por

uma opção mais resistente e que com maior durabilidade, porém se tornou

item de moda sendo usado como uma bolsa prática em diversas ocasiões e

não apenas como uma “sacola de supermercado”.

O relatório da Euromonitor, “10 tendências de consumo identificadas a partir

de mudanças importantes no comportamento do consumidor para 2021”,

diante do cenário da pandemia, os consumidores esperam que as empresas

zelem pela saúde e os interesses sociais e ambientais. Dessa forma, as

empresas devem contribuir para criar um mundo mais sustentável e diminuir

os prejuízos ambientais.  

As bolsas ecológicas são um grande sinal de mudança rumo à

sustentabilidade, e tem ganhado espaço no mundo da moda nos últimos

anos, sendo os protagonistas de vários looks pelas gerações atuais, e

possui grandes chances de se perpetuar. A principal vantagem dessas

bolsas é que são versáteis, podendo ter diferentes cores, modelos,

tamanhos e sendo usadas em diversas ocasiões, desde o mais casual ao

mais ousado.

16



Considerando os dados apresentados, unimos a oportunidade de interesse,

a afinidade do público com moda e sustentabilidade, com uso de elementos

da cultura pop como diferencial para desbravar o mercado online de vendas

de ecobags. Assim, o ramo escolhido foi o da moda.

A BeeYou está presente no ponto de encontro entre culturas, sendo a

junção destas. A cultura “eco-friendly”, ou seja, se refere a um

produto/serviço que não causa danos socioambientais ou possui impactos

reduzidos em comparação ao produto/serviço comum. No Brasil, esse

conceito também engloba o consumo consciente e sustentável. A cultura

pop é o caminho de aproximação com o público, um nicho abundante com

temáticas que podem ser trabalhadas, como livros, bandas e músicas,

filmes, livros, além da cultura asiática presente no k-pop e no anime. A

fusão dessas culturas compõe o diferencial da marca, associado à filosofia

de oferecer produtos que combinem e/ou agreguem a personalidade de cada

consumidor, oferecendo produtos ecológicos e estilosos.

1.3 DESCRIÇÃO DO CONTEXTO E DA OPORTUNIDADE JUSTIFICANDO
SUA ORIGINALIDADE E RELEVÂNCIA

O nome da marca é “Bee You”, usamos a palavra “bee” tradução de “abelha”

em inglês e possui a mesma pronúncia do verbo “be” que significa “ser ou

estar”. Apesar do seu tamanho, as abelhas possuem uma grande

importância para a manutenção da biodiversidade, unindo nossa proposta

ecológica e a importância da funcionalidade das bolsas, o nome veio de

encontro. O nome também faz alusão ao “ser” (be), ou seja, queremos que

nossos consumidores sejam eles mesmos e que a bolsa sirva como

acessório para ‘levar’ sua personalidade, estilo, e interesses em todos os

lugares e ocasiões. 

Em 1995 o designer pioneiro na questão ambiental Victor Papanek, lançou o

seu livro “Green Imperative” que questionava os designers sobre o impacto 
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ambiental e social de seus trabalhos. Para Papanek, o designer é

diretamente responsável pelo impacto ambiental dos produtos projetados

(PAZMINO, 2007) desde a escolha dos materiais até o descarte de sobras,

foi criado então o termo “ecodesign” onde o objetivo principal é criar

produtos que sejam ecologicamente benéfico e economicamente viável.

Enzio Manzini e Carlo Vezzoli escrevem em seu livro “O Desenvolvimento de

Produtos Sustentáveis. Os Requisitos Ambientais dos Produtos Industriais”

que: 

No EcoDesign, o designer é responsável por

gerar o redesign de produtos existentes

considerando o ciclo de vida do produto (pré-

produção, produção, uso, descarte, reciclagem,

reuso) tomando as decisões corretas que

minimizem o impacto ambiental dos produtos.

A originalidade da Bee You não é somente nossas estampas originais e

modelos, mas no redesign das ecobags, ou seja, queremos que elas passem

a ser vista como uma opção de bolsa, e não mais apenas como uma

alternativa sustentável para as sacolas plásticas. Abaixo podemos ver as

diferenças entre o EcoDesign e o Design Formal. 

Figura 1: Tabela de diferença

Fonte: PAZMINO, 2007.
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Em 2007, a estil ista inglesa Anya Hindmarch criou a primeira bolsa de pano

com a frase “I’m not a plastic bag” (Eu não sou uma bolsa de plástico), o

item se esgotou imediatamente após seu lançamento. Devido ao sucesso da

bolsa, seu nome se tornou sinônimo de criatividade e artesanato moderno, à

medida que a designer pioneira continua a traçar um caminho sustentável

para o setor da moda. Suas bolsas são feitas de um tecido criado a partir de

garrafas plásticas e revestidas com plástico de pára-brisa reciclado. Para

produzir a sacola, todos os esforços e consideração cuidadosa foram dados

aos processos e aos materiais reciclados usados para garantir a

sustentabilidade da sacola e sua qualidade (ecodesign). Esse processo

demonstra a possibilidade de envolvimento com uma cadeia de suprimentos

para impulsionar a inovação de que precisamos para uma mudança positiva.

A Bee You surgirá em um cenário complexo, durante uma pandemia (covid-

19) e com um panorama ambiental problemático devido ao agravamento de

desmatamento, secas prolongadas, queimadas, poluição, etc., uma

oportunidade para estabelecer nossa marca.
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2.ANÁLISE INTERNA DA EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO E EMPRESA

A empresa é composta por duas graduandas de Publicidade e Propaganda,

com ênfase em Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Jacqueline Terumi Hara

Atribuições: gerenciamento da área de pesquisas e marketing, produção de

conteúdo para site e redes sociais, auxílio na área de criação e

desenvolvimento de produtos (estampas), contato com fornecedores.

Julia Okamoto

Atribuições: gerenciamento da área de marketing, atendimento ao cliente,

financeiro e administração/vendas, desenvolvimento de produtos (design de

estampas e confecção das bolsas), contratação do serviço de entrega.
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3.
PÚBLICO ALVO



Público autêntico, jovem, criativo, que acompanha e gosta de moda;

Estilo de vida mais prático;  

Curte sair com os amigos, cultura pop e/ou asiática, atividades mais

urbanas, tem estilo próprio, gosta de roupas da moda, assistir fi lmes e

séries;

Estudantes com uma visão ampla e mente aberta quando o assunto é

meio ambiente;

Preferência por consumir de marcas que não testam em animais ou

agridem o meio ambiente;

Possuem hábitos saudáveis seja de compra, alimentação ou estilo de

vida;

Influenciados a consumirem pelas redes sociais, seja por ads ou

recomendação de amigos, família, etc.

Curiosos em experimentar/consumir de marcas nacionais e pequenas;
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3.PÚBLICO-ALVO
 3.1 PRIMÁRIO

Residentes da região sudeste, com foco na cidade de São Paulo. 

Público majoritariamente que se identifica com o gênero feminino entre

15 a 25 anos, porém atingiremos ao público masculino também, pois

nosso produto não é focado em gênero e sim em estilos;

Público das classes A, B, C1 com renda entre R$970,00 e acima de

R$3,000.00, dependentes totais ou parcial economicamente dos

responsáveis;

Estudantes do ensino médio e superior, estagiários, estudantes de

cursos pré-vestibulares; 

3.1.2 DEMOGRÁFICO

3.1.3 PSICOGRÁFICO

3.1.1 REGIONAL



Nosso produto é voltado inicialmente para o público que já é adepto de

ecobags, util izam ela como e gostam de cultura pop e asiática.

Posteriormente, alcançaremos os demais públicos;

Pessoas que não estão “presas aos padrões/comportamento de moda”,

ou seja, se vestem conforme o suas preferências e personalidades;

Expressam seus gostos, hobbies, estilos e personalidade através de

acessórios como bolsa, pins, camisetas com estampas gráficas, etc. 

O público primário e secundário apresentam as mesmas características

comportamentais, apenas se diferenciam nos fatores reginais, demográfico e

psicográfico. 

3.1.4 COMPORTAMENTAL

Demais regiões do Brasil;
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3.2 SECUNDÁRIO

3.2.1 REGIONAL

3.2.2 DEMOGRÁFICO

Público do gênero feminino e masculino entre 26 a 40 anos

Púbico das classes A e B com renda entre R$1,500.00 e acima de

R$3,000.00, independentes economicamente;

Prestadores de serviço das mais diversas áreas, recém-formados, etc

Preocupados com questões ambientais, cotidiano corrido, prezam por

praticidade e versatil idade; 

3.2.3 PSICOGRÁFICO

Público mais maduro, com preferência de itens de moda mais neutros,

minimalistas;

Rotina diária mais previsível, estável; 

Possuem hábitos saudáveis seja de compra, alimentação ou estilo de

vida;
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Possuem hábitos de compras online;

Adeptos a compras online; 

Preferencia por consumir de marcas que não testam em animais ou

agridem o meio ambiente;

Possuem um estilo mais casual e confortável;

Possuem a necessidade de levar várias coisas na bolsa, como

professores, advogados, mães, estudantes, etc. 

Se preocupam com questões ambientais;



4.
OBJETIVO
GERAL
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Ganhar visibilidade no primeiro ano de lançamento da marca, atingindo a

meta de 1.000 seguidores em nossas redes sociais;

Portfólio de no mínimo 8 produtos (estampas) em 2 tamanhos, sendo as

vendas focadas para o nosso público primário, ou seja, jovens entre 15 a

25 anos, residentes em São Paulo;

Esperada a venda de 500 unidades com preços entre R$27 a R$40 no

primeiro ano; 

Para o segundo ano, é esperado uma expansão no portfólio para 20

produtos (estampas)

Venda esperada entre 800 e 1.000 unidades no segundo ano;

Meta de 2,500 seguidores nas redes sociais da marca; 

Expandir a venda para outros estados; 

4.OBJETIVO GERAL



5.
JUSTIFICATIVA
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A economia criativa é um modelo de desenvolvimento pautado na

criatividade, ou seja, é um novo modelo de negócio guiado pelo capital

intelectual que gera valor econômico. Conforme a ONU, nos últimos 15 anos

a economia criativa é um dos setores que apresenta um crescimento rápido

na economia mundial, com o potencial transformador da geração de renda,

empregos e exportações. De acordo com estimativas da UNESCO, em 2013

o setor criativo gerou US$2,3 trilhões (3% do PIB mundial) e 29,5 milhões

de empregos (1% da população ativa mundial). Estimou que o setor é

responsável por mais de 10% do PIB no Brasil e nos Estados Unidos,

segundo dados da Oxford Economics. Outro estudo realizado pela ONU,

apontou que as indústrias criativas oferecem soluções ecologicamente

corretas para um desenvolvimento sustentável. O setor da moda, por

exemplo, é um adepto das mudanças. 

Em 2019, a ONU declarou o ano de 2021 como “Ano Internacional da

Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável”. A proposta

identifica a necessidade de promover um crescimento econômico

sustentável e inclusivo, estimulando a inovação e fornecendo oportunidade

benéficas para todos, ou seja, pessoas e meio ambiente. 

A indústria da moda é outro pilar da economia mundial, é o segundo maior

segmento em faturamento global no e-commerce B2C, com vendas de

US$525 bilhões anualmente, com crescimento médio de 11,4% ao ano e

expectativa de faturamento para 2025 em até US$1 trilhão. Conforme os

dados da pesquisa, houve um crescimento de compras online no primeiro

trimestre de 57,4% em comparação ao período homólogo. Com a

ininterrupção da pandemia, esse aumento de vendas pelo e-commerce

reforça a oportunidade de crescimento das vendas em ambiente online no

Brasil. Em relação ao comportamento de consumo por categoria, as

categorias que mais se destacaram por total de pedidos foram: moda e

acessórios (16,5%); beleza, perfumaria e saúde (15,2%); e entretenimento

(12,6%). 

5.JUSTIFICATIVA 
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A economia criativa é um modelo de desenvolvimento pautado na

criatividade, ou seja, é um novo modelo de negócio guiado pelo capital

intelectual que gera valor econômico. Conforme a ONU, nos últimos 15 anos

a economia criativa é um dos setores que apresenta um crescimento rápido

na economia mundial, com o potencial transformador da geração de renda,

empregos e exportações. De acordo com estimativas da UNESCO, em 2013

o setor criativo gerou US$2,3 trilhões (3% do PIB mundial) e 29,5 milhões

de empregos (1% da população ativa mundial). Estimou que o setor é

responsável por mais de 10% do PIB no Brasil e nos Estados Unidos,

segundo dados da Oxford Economics. Outro estudo realizado pela ONU,

apontou que as indústrias criativas oferecem soluções ecologicamente

corretas para um desenvolvimento sustentável. O setor da moda, por

exemplo, é um adepto das mudanças. 

Em 2019, a ONU declarou o ano de 2021 como “Ano Internacional da

Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável”. A proposta  

O movimento de sustentabilidade e consumo responsável se acentuou

durante a pandemia, momento que boa parte dos brasileiros percebeu ser

necessária uma mudança no comportamento em relação aos cuidados com o

meio ambiente, comportamento mapeado pelo Instituto Akatu, na “Pesquisa

sobre vida saudável e sustentável”, em parceria com a consultoria

GlobeScan em 27 países em junho de 2020. O indicador de Consumo

Consciente (ICC) de 2019 do Conselho Nacional dos Dirigentes Lojistas

(CNDL) com SPC Brasil, avaliou o consumidor brasileiro e seus hábitos de

compra, a pesquisa traça o perfil dos consumidores em: consumidores

conscientes (57,6%), considerados conscientes (29,3%) e pouco ou nada

conscientes (13,1%).

Através dos dados citados acima, podemos perceber uma oportunidade de

lançamento da marca, já que somos uma empresa voltada para o setor de

moda e nossa proposta de produto é uma opção de bolsa sustentável. O

canal de venda online vem mostrando crescimento contínuo desde 2020,
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com o início da pandemia e é esperado um crescimento ainda maior até

2024. Através do comércio online pretendemos lançar a BeeYou e nos

estabelecermos como referência em bolsas ecológicas a longo prazo.

5.1 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

Produtos pensados, customizados e comercializados de uma maneira

que ofereçam uma relação única entre a marca e o consumidor; 

Item da moda com a personalidade e gosto do cliente; 

Preocupação com o meio ambiente e consumo responsável;

A estratégia de atuação se baseia no apelo emocional, para criar uma

ligação com o consumidor através de:

Nos primeiros meses da marca, queremos trabalhar com 2 variações de

tamanho e 8 estampas. Em relação à confecção (costura) das bolsas,

criação das estampas e o processo de estampagem seria realizada pela

empresa, sendo terceirizado apenas o serviço de modelagem das telas de

silk-screen. 

A meta principal nesse período é a aproximação com o público através do

apelo emocional, ou seja, oferecer um atendimento e uma experiência

personalizada. O caminho escolhido para aproximação e interação com os

consumidores será feito através de postagens frequentes em nossas redes

sociais, de modo a gerar uma curiosidade sobre o produto, mantendo esse

relacionamento com publicações de inspirações para aplicamentos das

estampas. 

O nosso produto será comercializado através do site oficial da marca Bee

You. Para o segundo semestre, acreditamos que já tenhamos um maior

número de clientes e demanda dos produtos, com o lucro gerado

pretendemos investir nos equipamentos necessários para “impressão das

estampas”, ou seja, em um prazo curto pretendemos assumir essa etapa da

produção, deixando 100% da produção dos produtos em nossa

responsabilidade. No segundo ano, pretendemos expandir nosso market

share através do uso de plataformas de distribuição online como a Shopee. 



6.
MACROAMBIENTE
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6.1 ECONÔMICO

Segundo o Banco Mundial a projeção para o PIB de 2021 é de crescimento

de 5,3%, mas para 2022 é esperado um crescimento de 1,7%. Ambas as

taxas de crescimento estão abaixo da média para a América Latina e Caribe,

segundo a instituição a região deve crescer 6,3% em 2021 e 2,8% em 2022. 

O documento aponta que a região está em ritmo de recuperação mais lento

do que o esperado e justifica que a pandemia do COVID-19 deixou marcas

na economia e na sociedade “que levarão anos para cicatrizarem”.

O principal motivo citado pelos analistas sobre as expectativas do PIB em

2022, é o fato que a inflação para o próximo ano deve ficar acima do

esperado, por essa razão o Banco Central deve subir mais os juros, o que

tem efeito negativo no consumo das famílias e no investimento das

empresas. A meta de inflação para este ano é de 3,75% e 3,50% para 2022,

conforme determinado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Diante

disso, as previsões dos analistas sugerem que a inflação deve ficar acima

da meta por dois anos consecutivos. Sem contar com os riscos de

agravamento na crise hídrica, situação das contas governamentais e

instabilidades políticas em ano de eleições, que podem piorar ainda mais o

cenário inflacionário à frente. 

Outro fator apontado pelos ecônomos é que o impulso gerado pela

reabertura da economia este ano, posteriormente ao longo período de

distanciamento social e fechamento dos serviços presenciais, deve perder

força no ano que vem. A XP Investimentos alerta que "o desemprego

elevado e o baixo crescimento da massa real da renda limitam a demanda

por serviços em 2022".

Em contrapartida, o segmento de comércio eletrônico tem projeção de

crescimento até 2024 de cerca de 56%, conforme o levantamento feito pela

Worldplay from FIS, empresa americana com foco em produtos e serviços

financeiros. O mesmo relatório nomeado de “The Global Payments Report

2021”, mostrou que o e-commerce no Brasil duplicou durante a pandemia,
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apresentando alta de 22,2%, em função principalmente das compras feitas

pelos smartphones. De acordo com a estimativa feita pela empresa, as

vendas no país devem alcançar US$56 bilhões (cerca de R$314,8 bilhões)

em 2024.
Figura 2 - Gráfico de crescimento

Fonte:Worldpay from FIS/Divulgação.

O gráfico acima mostra o crescimento esperado, significando um aumento

do comércio eletrônico de 55,5% até 2024. Ou seja, o Brasil deve considerar

um crescimento médio anual do setor de 13,8% nos próximos anos. 

A partir dos dados citados, a Bee You tem chances de ser impactada pela

situação econômica do país esperada para o ano de 2022, onde é esperado

uma retração no poder de compra das pessoas, em contrapartida, há

oportunidade de crescimento progressivo devido ao crescimento esperado,

contínuo e estável do setor varejista.

6.2 POLÍTICO-LEGAL 
Há legislações específicas quando se trata de uma loja no ambiente online,

sendo as principais — Código de Defesa do Consumidor (CDC) (lei nº

8.078/1990), lei do E-commerce (Decreto Federal nº 7.962/2013), e 



Informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor; 

Atendimento facilitado ao consumidor; assim como;

O respeito ao direito de arrependimento;

Lei Geral de Proteção de Dados (lei nº 13.709/2018). 

Criado em 1990, o CDC tem o propósito de proteger o consumir durante e

após a compra, e as leis são aplicáveis tanto em lojas físicas quanto online,

sendo o regulador do comércio.

Já a lei nº 7.962/2013, trata especificamente sobre a contratação no

comércio eletrônico, segundo o decreto, serão abrangidos os seguintes

aspectos: 

1.

2.

3.

Assim como o CDC, este decreto estabelece a necessidade de que as

informações disponibilizadas no site sejam claras e precisas, com descrição

das características essenciais do produto e/ou serviço, informações claras

sobre possíveis riscos à saúde e à segurança, além de descrever o preço do

produto e/ou serviço e futuras despesas não inclusas como frete ou seguro.

A Lei geral de proteção de dados (º12.709/2018), estabelece a necessidade

de informar ao consumidor sobre quais dados pessoais serão coletados e

para qual finalidade serão usados, ou seja, é necessário informar e detalhar

ao cliente, de maneira clara, a razão pelo qual seus dados serão recolhidos

e armazenados.
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6.3 SÓCIO-CULTURAL

O elemento sócio-cultural é um dos mais relevantes para crescimento da

Bee You tendo em mente que a marca será fundada baseando-se em três

ricas culturas (pop/geek, asiática e eco-friendly). Realizamos pesquisas

mais aprofundadas sobre os tópicos que influenciam diretamente a marca.



Segundo o artigo publicado pelo site Oficina da Net em fevereiro de 2017, o

termo geek é usado para caracterizar pessoas que consomem produtos e

serviços que pertencem às mais diversas áreas do entretenimento como

games, fi lmes, séries, livros, HQs, mangás, animes, e cultura pop em geral.

Pessoas que dedicam a aprender tudo sobre o “gênero” escolhido, que

investem em coleções seja de livros, figures, ou até mesmo em produções

de cosplays de seus personagens favoritos. 

Apenas em 2007, com o sitcom “The Big Bang Theory” o termo “nerd” parou

de ser usado para definir pessoas que gostavam deste tipo de produtos,

“nerd” era um termo pejorativo, que continha uma associação implícita com

o ser cafona, esquisito, feio, e ter problemas para se socializar, quando não

associada também com pessoa estudiosas e tímidas. Os então “nerds”

tiveram a oportunidade de quebrar os estereótipos e de se retratar como o

“normais”, através do personagem Sheldon Cooper.

A cultura está fortemente presente em nossa sociedade, ditando tendências

especialmente no que se refere ao mercado cultural e consumo de mídia. “A

tendência de consumo de entretenimento é guiada por geeks, o que eles

veem hoje é o que vai fazer sucesso em breve” diz Pierre Mantovani, CEO

da Omelete — empresa responsável pela Comic Con Experience (CCXP). Os

adeptos a cultura geek geram alto engajamento por serem apaixonados por

esse universo e por seu alto grau de fidelidade e comprometimento com as

marcas e personagens. Não por acaso, diversos anunciantes dos mais

diferentes segmentos querem estar em contato com essa audiência”, disse

Roberto Fabri, diretor de marketing e experiências do Grupo Omelete. 

Plataformas de streaming como Netflix, Amazon, Disney+, entre outros vêm

investindo fortemente em conteúdos voltados para este público, desde super

produções de animações quanto de super-heróis, podendo ressaltar o

grande investimento da Marvel Studio para este gênero de filmes, elevando

os padrões de produção e qualidade. Acrescentar esse extenso universo

6.3.1 CULTURA GEEK
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‘Otaku’ é uma expressão japonesa usada para caracterizar pessoas

consideradas fãs aficionadas por determinado assunto, seja ele, esporte,

livros, etc., porém na cultura ocidental a palavra ganhou um significado

diferente do original, sendo util izado como gíria para definir pessoas

exclusivamente fãs de anime e mangá. No Japão o termo é geralmente

usado de forma pejorativa, associado a um indivíduo com comportamentos

antissociais e obsessividade extrema, porém no Brasil ele é usado como

sinônimo para fãs da cultura pop japonesa. 

Uma divulgação feita pela Netflix, mostrava um mapa com os países que

mais consumiam animes ao redor do mundo, após o Japão o Brasil

encontrava-se em segundo lugar. Os animes são exibidos no Brasil há mais

de 40 anos, fazendo parte da infância de muitas pessoas, assim como as

histórias em quadrinhos. Os animes tratam principalmente da cultura

japonesa, apresentando ao leitor um novo mundo, rico em cultura, tradições

e personagens com traços “exagerados”, marca característica das

produções.

Os animes são animações produzidas baseadas nas histórias em mangás,

que seriam histórias em quadrinhos, feitas no estilo japonês. O sucesso dos

mangá se deu na diversidade que eles propõem ao leitor, seja em qualquer

idade e gênero que goste, existirá um mangá que atenda as suas

preferências. A trajetória das revistas de mangá e das animações japonesas

no Brasil difere da de outros países, começando após a Segunda Guerra

Mundial, com a introdução do gênero pelos imigrantes japoneses. A

presença dos descendentes japoneses foi imprescindível para a

disseminação dos animes e mangás pelo território brasileiro, já que eram

usados como material de ensino da língua japonesa aos descendentes. 

Devido à boa relação de negócios entre o Japão e o Brasil, o intercâmbio e 

geek em produtos e/ou serviços, é a oportunidade de conquistar clientes

exigentes e fiéis.

6.3.2 CULTURA ASIÁTICA NO BRASIL
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K-pop surgiu na Coreia do Sul e ficou caracterizado pela grande variedade

de componentes audiovisuais e coreografias marcantes, existe há mais de

20 anos, se tornou popular internacionalmente apenas em 2012 com o hit

“gangnam style” do cantor PSY, grupos como BTS hoje são grandes

referências no segmento. O gênero abrange muito mais do que músicas,

englobando tendências de moda e comportamento, faz parte do grande

movimento conhecido como Hallyu, ou Onda Coreana, que exporta desde

cultura, gastronomia, séries e idioma a produtos de beleza. 

Conforme o levantamento feito pelo Twitter em 2019, foram registradas

globalmente 6,1 bilhões de tweets sobre ‘k-pop’, o que representa um

crescimento de 15% em relação ao ano anterior, o Brasil atingiu a sexta

colocação entre os países que mais mencionaram sobre o assunto, ficando

atrás apenas de países asiáticos e dos Estados Unidos.  

Outra plataforma que cresceu devido ao k-pop foi o Spotify, com cerca de

300 milhões de usuários ativos, tendo crescimento médio de 47% ano a ano

apenas no Brasil, levando o país a ser o 5º que mais consome este gênero

entre os 92 mercados atendidos pelo aplicativo. Roberta Pate, diretora de

Parcerias com Artistas e Gravadoras no Spotify na América Latina, afirma 

a consequente comercialização de animes e mangás foi intensificada, a

rapidez nas traduções contavam com a ajuda dos nikkeis (descendentes),

fansub (legendas feitas por fãs) e scanilation (tradução própria e postagens

das páginas do mangá). Assim como há eventos específicos para a cultura

geek, existem eventos voltados somente para essa cultura otaku. O primeiro

evento oficial foi em 1999, a AnimeCon, em São Paulo na Faculdade Cásper

Líbero atraindo diversos fãs já que foi a primeira vez que haveria a presença

de editoras no evento e workshops onde os fãs poderiam escutar e

conversar com tradutores de mangás, por exemplo. O evento foi substituído

posteriormente pela Anime Friends, maior evento da cultura otaku da

América Latina, levando mais de 60 mil pessoas na edição de 2019.

6.3.3 K-POP NO BRASIL
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Menos industrial, mais artesanal: as pessoas passaram a confiar mais

em produtores locais, em microempreendedores e micro influenciadores

do que nas grandes empresas e marcas.    

Potencialização do minimalismo: os excessos da vida moderna tem

deixado o ser humano sobrecarregado e exausto, as pessoas começaram

a buscar mais qualidade do que quantidade, e dando maior importância

para as coisas simples.  

A pandemia apenas acelerou transformações nos hábitos e comportamentos

da sociedade que já expressavam uma preocupação coletiva como crises

ambientais e nas economias globais, conceitos como minimalismo, ‘faça

você mesmo’ (DIY) e de sustentabilidade foram aderidos durante o

isolamento. Enquanto algumas pessoas possuem preocupação em relação à

qualidade e quantidade do que consomem, outras estão consumindo mais,

especialmente pela facilidade das compras onlines. 

O estudo nomeado CC+ realizado pela Stil ingue, plataforma de inteligência

artificial em conjunto com Mandalah, consultoria em inovação consciente

revela que o perfil do consumo consciente é um movimento liderado

primeiramente por mulheres depois homens, por pessoas antes de marcas e

que as periferias se sobressaem quando o assunto é o senso de

comunidade. No estudo, há 12 insights que traduzir o direcionamento do

comportamento do consumidor brasileiro, ressaltamos apenas os que

interferem com a nossa marca:

1.

2.

“queremos reconhecer o poder dessa nova geração, além de reforçar a

mensagem de que no Spotify as conexões são fundamentais para engajar e

celebrar as diversas comunidades que se relacionam com a nossa

plataforma”. Os fãs estão dispostos a pagar por produtos e/ou serviços que

os levam para mais próximos de seus ídolos, desde assinaturas de

memberships às plataformas de streaming como Viki e iQiyi — plataformas

de conteúdos asiáticos, como CD’s, shows, e merchandising.

6.3.4 ECO-FRIENDLY
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O comportamento da sociedade já estava adaptado ao cibridismo, isto é, a

presença dos seres humanos no ambiente virtual e físico. Com a chegada

da pandemia em 2020 e a necessidade de distanciamento social, os seres

humanos recorrem aos recursos tecnológicos para manter suas atividades.

O estudo realizado pela BTG Pactual 2020, nomeada “O legado da querente

para o consumo” identificou que o produto de maior consumo durante esse

período foi o entretenimento online, setor que conforme a pesquisa, foi o

que o público mais mostrou interesse. Estão inclusos nessa categoria,

serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO+, categoria de

produtos da cultura que pretendemos util izar em nossos produtos, conforme

o interesse do nosso público.  

O Brasil é um dos países que mais consome produtos eletrônicos, e

demonstra grande oportunidade de crescimento e inovações no setor de

comércio online, nesse contexto enxergamos a oportunidade de util izar da

tecnologia do QR Code em nossos cartões de agradecimento para direcionar

nossos clientes a conteúdos exclusivos e/ou personalizados.

3. Maior preocupação com a sustentabilidade: a preocupação da regeneração

do ambiente e seus recursos, e compras conscientes. 

Uma pesquisa realizada pela Smurfit Kappa, empresa brasileira de

embalagens sustentáveis, apontou que a embalagem é um fator

determinante para a percepção de sustentabilidade na moda. Os fatores

mais impactam a percepção dos consumidores se a marca é eco-friendly ou

não, são: embalagens biodegradáveis, podendo ser materiais reciclados ou

recicláveis; símbolos e textos usados nas embalagens, ou seja, as

informações presentes. Cerca de 65% dos entrevistados afirmaram que o

uso de materiais recicláveis nas embalagens é o que determina a compra.

6.4 TECNOLÓGICO
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6.4.1 AMBIENTE DIGITAL 

O crescimento do comércio eletrônico em 2020 foi impulsionado devido à

pandemia do COVID-19, já no cenário pós-pandemia, onde as lojas físicas

voltam a operar sem restrições, a projeção é que as vendas online

continuem significativas e que a tendência de expansão deve permanecer,

entre as razões citadas está a experiência e comodidade adquiridas pelo

consumidor durante o isolamento social. 

O presidente da Abcomm (Associação Brasileira de Comércio Eletônico),

Maurício Salvador, comentou que foram criadas 150 mil lojas virtuais entre

abril e setembro de 2020, o que superou dez vezes a previsão total para o

ano. Salvador afirma,“o legado da pandemia para o ecommerce é da entrada

de muitas pessoas e empresas que, sob condições normais, não teria vindo

para o setor de compras online. [...] trouxe um novo modelo de concorrência

para o setor (varejista), abrindo oportunidade”. 

O perfil “desenvolvido” pelo consumidor durante o período de isolamento fez

com que ele não se atentasse mais ao fato de estar comprando em uma loja

física ou virtual, trazendo o olhar do consumidor para a marca e a

experiência de compra. A ferramenta do omnichannel foi essencial para as

empresas, se trata da junção dos canais de atendimento da marca e a

experiência do cliente em ambos os meios (online e offline), otimizando a

experiência de compra, o consumidor podia comprar através do site ou app

e retirar na loja física, por exemplo.

Na era digital, em que os consumidores estão

cercados de interações de base tecnológica, as

marcas que são humanizadas tornam-se mais

atraentes. Os consumidores cada vez mais

estão buscando marcas centradas no ser

humano — marcas cujas personalidades se

assemelham às das pessoas e que são capazes

de interagir com os clientes como amigos

iguais. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN,

2016, p. 121)
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Atualmente existem diversas tecnologias de estamparias, de acordo com o

site Sheik Estamparia o processo de serigrafia seria o recomendado para

aplicações em tecidos, já que os resultados são mais duradouros

comparados aos demais processos.

A técnica é milenar, e util iza telas vazadas para que a estampa seja gravada

no tecido, sendo usado diferentes telas para cada cor da estampa, numa

espécie de quebra cabeça. 

O processo pode ser aplicado em diversos tipos de tecido, (claros ou

escuros) e até mesmo em papel, borracha, madeira e vidros, o que é

limitante em outros processos. A produção em larga escala pode baratear

seu custo.

Podemos destacar também a questão da humanização e valorização das

marcas, em uma era digital com a necessidade de um isolamento social

durante um período longo, foi necessária uma mudança no relacionamento

com as pessoas, e as marcas também perceberam isso. Um relacionamento

mais próximo, humano e personalizado se faz necessário para desenvolver

um vínculo entre o consumidor e a marca. É esperado que a BeeYou

desenvolva esse tipo de relacionamento com seus clientes, através de

postagens de conteúdos nas redes sociais que são de interesse do nosso

público, util izando também o apelo emocional para gerar valor a marca.

6.4.2 ESTAMPARIA

6.5 DEMOGRÁFICO

Segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), a população brasileira chegou a 213,3 milhões de

habitantes e tem como data referente ao levantamento o dia 1º de julho de

2021. A estimativa da população é usada como referência para indicadores

sociais, econômicos e demográficos.



43

Os dados revelam uma concentração da população em grandes cidades,

sendo 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes (14 deles são

capitais). Este conjunto concentra 21,9% da população ou 46,7 milhões de

pessoas, sendo os municípios mais populosos: São Paulo, Rio de Janeiro,

Brasília, Salvador e Fortaleza. As concentrações econômicas se dão na

região Sudeste, sendo a mesma a mais populosa e rica do país, seguido

pelas regiões Nordeste e Sul.

O último levantamento feito pela FGV Social, na pesquisa “Juventudes que

Contam: Percepções e Políticas Públicas”, mostrou que o país tem cerca de

49,95 milhões de jovens entre 15 a 29 anos, isso representa cerca de 40,2%

da população total segundo dados do IBGE de 2019. 

Esta parte da população é o principal público de marcas emergentes,

modernas e podem atuar tanto no ambiente online como no offline, sendo

este o público com o maior volume de compras em diversos setores da

economia, tendo maior propensão ao consumo e menor propensão a guardar

dinheiro. 

Uma nova espécie de consumidor, aquela que

será a maioria no futuro próximo, está

emergindo globalmente – jovem, urbana, de

classe média, com mobilidade e conectividade

fortes. Enquanto os mercados maduros estão

lidando com uma população que envelhece, o

mercado emergente está desfrutando o

dividendo demográfico de uma população mais

jovem e mais produtiva.(KOTLER; KARTAJAYA;

SETIAWAN, 2016,p. 33)

As características desse novo consumidor jovem apresenta maior nível de

escolaridade e formação, e com maior flexibilidade de conceitos, ou seja,

possui uma mente mais aberta a novidades e tendências, dispostos a

experimentar. Essas características comportamentais estão presentes em

nosso público alvo, util izando-se da curiosidade desse público e sua visão
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mais ousada para experimentar novos produtos e/ou serviços, será a

oportunidade para o lançamento de nossos produtos. Apesar de serem

influenciados facilmente, se suas expectativas e/ou necessidades, e

experiência não forem atendidas de forma satisfatória, há o risco de rejeição

definitiva por parte desse público.

6.6 NATURAL
6.6.1 ALGODÃO RECICLÁVEL

O algodão reciclável é aquele fabricado a partir de resíduos de algodão pré

ou pós consumo. No pré consumo, é fabricado através da reciclagem dos

restos de fios e tecidos, já no pós consumo surge através da reciclagem de

roupas usadas e descartadas. Na execução, os resíduos do pré consumo

são o principal elemento na fabricação do algodão reciclável, já que é mais

complicado reciclar roupa usadas, pela variedade de materiais presentes

nela — como botões, zípers, etiquetas, etc., difíceis de separar antes do

processo de reciclagem ou mesmo a mistura de outras matérias-primas

como poliéster e viscose, ou a falta de etiquetas que identifiquem os

materiais compostos na peça de roupa. 

O processo de reciclagem dá início na separação das sobras das

confecções (resíduos, aparas ou retalhos com defeito) por cor e tipo, após

esta etapa é feita a trituração mecânica e sem uso de água, corantes ou

produtos químicos, para dar origem às fibras de algodão simples. As fibras

são então refiadas, passando por processos de cardagem e aparelhamento

para atingirem a espessura desejada e depois fiadas novamente.

Como o resultado desse processo são fibras curtas, difíceis de serem

fiadas, é comum o algodão reciclável ser misturado às fibras virgens ou

fibras outras recicladas como a PET), para que o fio se torne resistente. Ao



final do processo, é feito o tecido à base dessas fibras, que possuem uma

aparência mais artesanal devido às misturas de cores dos diferentes tecidos

— por isso um lote nunca será da cor exata que o outro. 

Apenas na capital São Paulo, são descartados toneladas de resíduos têxteis

por dia e grande parte desse material poderia ser util izado na produção de

algodão reciclável, ao invés de simplesmente ir para o lixo. O processo de

reciclagem de roupas evita que novos tecidos sejam fabricados com

matéria-prima virgem e impede o acúmulo nos aterros sanitários, além de

diminuir o impacto da produção de algodão no meio ambiente. 

O processo de reciclagem dá início na separação das sobras das

confecções (resíduos, aparas ou retalhos com defeito) por cor e tipo, após

esta etapa é feita a trituração mecânica e sem uso de água, corantes ou

produtos químicos, para dar origem às fibras de algodão simples. As fibras

são então refiadas, passando por processos de cardagem e aparelhamento

para atingirem a espessura desejada e depois fiadas novamente.

Como o resultado desse processo são fibras curtas, difíceis de serem

fiadas, é comum o algodão reciclável ser misturado à fibras virgens ou fibras

outras recicladas como a PET), para que o fio se torne resistente. Ao final

do processo, é feito o tecido à base dessas fibras, que possuem uma

aparência mais artesanal devido às misturas de cores dos diferentes tecidos

— por isso um lote nunca será da cor exata que o outro. 

Apenas na capital São Paulo, são descartados toneladas de resíduos têxteis

por dia e grande parte desse material poderia ser util izado na produção de

algodão reciclável, ao invés de simplesmente ir para o lixo. O processo de

reciclagem de roupas evita que novos tecidos sejam fabricados com

matéria-prima virgem e impede o acúmulo nos aterros sanitários, além de

diminuir o impacto da produção de algodão no meio ambiente. Util izaremos

tecidos reciclados para confecção de nossas bolsas, apesar de possuírem

um preço mais elevado do que tecidos virgens, respeitando assim nossa

missão, visão e valores como marca, além de preservar o meio ambiente e

seus recursos naturais.
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O tecido de ecolona usa como matéria-prima o algodão reciclado, a

diferença está na porcentagem de matéria base util izada para sua produção.

Ela é fabricada com materiais reciclados e com processos sustentáveis, ou

seja, não util iza processos de tingimento dos fios, corantes e água, nem

produtos químicos, cerca de 70% da composição do tecido é feita de

algodão reciclado e 30% de fibras PET. A vantagem desse tecido se dá ao

toque ultra macio, e aspecto como um linho natural sem ser áspero. A lona

tradicional é geralmente feita de algodão, matéria-prima que necessita

abundância de recursos naturais em todos os processos de produção,

segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em

média, são util izados mais de 9.900 litros de água na monocultura de

algodão, o que rende apenas uma tonelada de algodão bruto. 

6.6.2 ECOLONA



7.
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Por se tratar de uma marca nova no mercado, constatamos a necessidade

da realização de uma pesquisa de mercado para nos ajudar a identificar se

há demanda de mercado para compra de ecobags estampadas. Segundo o

livro “Pesquisa de Marketing: conceitos e metodologias” de José Carlos e

Beatriz Santos (2002, p.25):

7.PREMISSAS/HIPÓTESES

A pesquisa de mercado é util izada para

identificar as preferências, hábitos, e costumes,

perfil socioeconômico, imagem de marca,

intenções de compra e análise de participação

de mercado entre outras características do

mercado, incluímos aqui também os estudos de

previsão de demanda e potencial de mercado,

tendências de negócios e pesquisa de imagem

corporativa.(BARROS; SAMARA, 2002, p.25).

7.1 PESQUISA DE CAMPO 
7.1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Qual o perfil do consumidor de bolsas ecológicas estampadas através do e-

commerce e sua ligação com temas da cultura asiática e pop.

7.1.2 OBJETIVO PRIMÁRIO
Identificar o interesse do consumidor em relação à compra de ecobags com

temas da cultura pop e asiática através do e-commerce.

7.1.3 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

Identificar o perfil do consumidor de ecobags (idade, gênero, e região

onde reside);

Identificar o interesse em ecobags estampadas;

Identificar as temáticas que mais agradam o público;

Analisar a afinidade do público com o e-commerce;

Avaliar a relação do público com a cultura asiática;

Avaliar a relação do público com a cultura pop; 



O público-alvo primário por ser jovem, está presente no ambiente digital,

sendo este o principal canal de contato e compra; 

O público-alvo jovem está aberto para conhecer e apreciar elementos

culturais diferentes, além de serem mais expostos as tais, o que facilita a

introdução da marca nesse nicho; 

A cultura pop é o grande atrativo devido a sua popularidade e variedade

de temas, o que pode despertar interesse nos produtos; 

Bolsa ecológicas tem se tornado um grande atrativo para o público-alvo

jovem e despertado interesse nos demais; 

Produtos ecológicos tem ganhado espaço no mercado nos últimos anos,

com expectativas de crescimento; 

Público-alvo secundário estar dispostos a consumir e util izar essas

bolsas;
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Identificar em quais momentos as bolsas fazem parte do dia a dia do

consumidor;

Identificar quais são as necessidades dos consumidores em relação às

bolsas ecológicas; 

7.1.4 HIPÓTESES

7.2 INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA 
7.2.1 TIPO E JUSTIFICATIVA DE PESQUISA

Visando obter informações sobre o comportamento do consumidor em

relação ao consumo de ecobags e com os dados coletados para direcionar o

lançamento da Bee You, foi util izada a pesquisa exploratória. Dessa forma é

possível obter uma maior perspectiva do mercado em relação ao público.

7.2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Com base na definição do objetivo da pesquisa, pode-se dizer que a 
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população estatística são os consumidores de ecobags estampadas. A

amostra da primeira seção até o momento (19 nov. 2021) atingiu 133

pessoas, já a segunda 75 pessoas.

7.2.3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

7.3 ANÁLISES E RESULTADOS

A metodologia escolhida foi a quantitativa, visando conseguir o maior

número de respostas possíveis, obtendo informações sobre o possível

público-alvo e para saber a opinião e perspectiva do produto na visão dos

consumidores. 

A metodologia quantitativa está ligada à quantificação dos dados util izando

ferramentas da estatística, como porcentagem, média e desvio padrão. A

metodologia é aplicada na realização de pesquisas sociais, econômicas,

mercadológicas, administrativas e de comunicação.

A pesquisa quantitativa é uma modalidade de

pesquisa que atua sobre um problema humano

ou social, é baseada no teste de uma teoria e

composta por variáveis quantificadas em

números, as quais são analisadas de modo

estatístico, com o objetivo de determinar se as

generalizações previstas na teoria se sustentam

ou não. (KNECHTEL, 2014, p.2)

A partir das análises da pesquisa, realizadas com base nos gráficos

(Apêndice A), é possível identificar que o público destacado é composto por

jovens, mulheres e que costumam realizar compras online. Foi descoberto

também um grande interesse do público feminino adulto, comprovando o

nosso público-alvo secundário. 

A pesquisa comprovou o interesse do público em relação à cultura pop, e
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 que esses temas podem apresentar uma influência na hora da compra. Já a

cultura asiática apresenta pouca familiaridade com o público, porém os

temas minimalistas e art l ine foram os citados. 

Através da pesquisa pudemos notar um interesse do público que não

consome atualmente bolsas ecológicas, entre os motivos citados podemos

destacar: preços elevados, estampas que não agradam, falta de costume,

não são encontrados facilmente, etc. 

Foi comprovado também a presença do público no ambiente digital de

compras, apresentam confiança em realizar compras através de e-commerce

e possuem interesse em novas e pequenas marcas, além de demonstrarem

interesse na proposta do produto. Portanto, é possível afirmar que a BeeYou

apresenta um potencial de mercado a partir dos valores e dos produtos, dos

quais conduzem referências a cultura pop, cultura asiática além de ser eco

friendly e versátil.



8.
DESIGN
THINKING 



Materiais (tecidos e outros) macios e confortáveis; 

Maxi-bolsas: bolsas grandes, com materiais macios e confortáveis; 

Bolsas mini-bags. Pequenas práticas (algumas só para carregar celulares (como um

lançamento da marca Havaianas).

É uma ferramenta utilizada para desenvolver produtos e serviços focados no

consumidor. Sua principal característica é que nos permite planejar a evolução do

produto de maneira mais ágil e simples. 

Através de uma entrevista realizada com o professor doutor Francisco Silva Mitrauld,

mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo, podemos concluir que há grande

potencial de mercado nas bolsas ecobags principalmente pós-pandemia em 2022, visto

que diversos aspectos como a tendência natural ECO tem sido cada vez mais

procurados além dos modelos, serem práticos e descolados, são tendências.

A bolsa assim como qualquer artigo da moda vive de tendência e conforme a revista

Vogue Brasil as tendências de bolsas para 2022 serão as seguintes:

Bolsas com um apelo eco-friendly, com uso de materiais ecológicos, como fibras naturais

e palha. Aliás, bolsas de palha e de crochê serão muito usadas em 2022. Dentro desse

conceito também, bolsas chamadas de fishnets, que imitam redes de pescadores e as

bolsas handmades, com aparência de produtos artesanais. 

A sugestão que recebemos é escolher um signo e desenvolver uma linha. Por exemplo:

flores do Brasil, flores da mata atlântica e com base nisso, desenvolver uma coleção e

usar cores vibrantes nas bolsas, que serão tendência de 2022. 

8.DESIGN THINKING

8.1 APRESENTAÇÃO 

I. Descoberta: ouvir as necessidades e problemas encontrados pelos consumidores de

ecobags e potenciais consumidores;

II. Interpretação: ter uma perspectiva maior sobre o mercado de bolsas ecológicas e o

segmento de moda e design

III. Ideação: Ecobags estampadas com propósito e share of heart; 

IV. Experimentação: Desenvolvimento das estampas e bolsas, site, brindes,

embalagens e MVP;
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O mercado de ecobag ainda é pouco explorado no Brasil, não há um representante do

produto que proponha designs de autorias próprias, que fujam do formato ‘padrão’ das

bolsas ecológicas, e atenda as necessidades citadas pelos consumidores como:

tamanhos e cores diferentes, estampas atrativas, bolsos internos, etc. Atualmente existe

no mercado apenas a comercialização e distribuição através de grandes e-commerces

de fast fashion como YouCom, FARM, Shein, podendo ser encontradas também em

algumas redes de supermercados. É de extrema importância o desenvolvimento do

posicionamento diferenciado e um trabalho criativo com as estampas e designs das

bolsas.

8.1.2 INTERPRETAÇÃO

Marcas recém-lançadas tendem a não conquistar consumidores na mesma velocidade

que marcas já estabelecidas no mercado, principalmente no mercado da moda, onde a

concorrência é alta e os ciclos são rápidos. Com base nisso, e segundo os dados

levantados na pesquisa (Apêndice A), podemos afirmar que existe uma desconfiança

dos consumidores em marcas novas, entretanto há um alto nível de aceitação e

curiosidade sobre novos produtos e/ou serviços. Foi percebido também que grande parte

dos entrevistados apesar de utilizarem as ecobags como bolsas também a utilizam para

o transporte de mercadorias no supermercado, sendo necessário um trabalho para

mudar a perspectiva dos consumidores em relação aos nossos produtos.

Deixará evidente em nossa comunicação e identidade visual o propósito da marca,

levar produtos sustentáveis e de qualidade, que fazem parte da personalidade 

Através dos elementos da cultura pop e asiática como fatores de identidade e

personificação da marca, a Bee You:

V. Evolução: Aprimoramento das bolsas e estampas, e atendimento ao cliente;

8.1.1 DESCOBERTA

8.1.3 IDEAÇÃO 



Queremos que nossos consumidores nos enxerguem como uma extensão e

personificação dos seus estilos, gostos, interesses, etc;

Esperamos que o público alvo queira fazer parte do universo da Bee You por

compartilhar e se simpatizar dos mesmos valores;

Aproximação com o público através do posicionamento e atendimento personificado

e humanizado;

Possuir selo de segurança no site para transmitir mais confiança para os

consumidores;

Mostrar o CNPJ para referência e credibilidade;

Especificar os tamanhos das bolsas, alças, o tipo do tecido, cor das bolsas no site,

mostrar detalhadamente as características do produto de forma clara;

Possuir canais de atendimento ao cliente, disponível 24 horas para sanar dúvidas

dos consumidores;

 Deixar os feedbacks dos clientes expostos para transmitir credibilidade e

transparência; 

Gerar conteúdos para maior engajamento com o público através de enquetes, dicas,

sugestões de looks com as bolsas, mostrar o processo de embalagem e/ou

confecção das estampas, realizar sorteios e lives, etc, visando criar uma proximidade

com o público. 

de nossos consumidores; 

Nesta etapa está previsto o desenvolvimento das estampas, designs das bolsas, brindes

e embalagens, para realizar um mínimo produto viável (MVP), com o intuito de criar uma

versão inicial e simplificada do que comercializamos. 
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8.1.4 EXPERIMENTAÇÃO

8.1.4.1 SITE 

A criação do site será elaborada através da hospedagem de sites Wix, uma plataforma

simples e fácil de manuseio para quem está criando um site do zero. 



HOMEPAGE

Para visualizar o site da Bee You, acesse o link: https://totebagsbe.wixsite.com/website.

Lembrando que o site é apenas um protótipo para realizar testes, não sendo possível

utilizar o domínio do nome e executar as funções como: finalizar compras, acessar

publicações do blog, criar conta, entrar em contato, etc. e as fotos usadas são

temporárias e de domínio público. 

Nesta parte estarão as principais informações sobre novos lançamentos, lançamentos,

postagens do blog em destaque, menu para outras páginas, etc. 

Figura 3: Página de início
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Fonte: Autoria própria

Figura 4: Página da loja

LOJA
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Fonte: Autoria própria

Figura 5: Página do produto

Fonte: Autoria própria

SOBRE NÓS

Figura 6: Sobre nós
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Fonte: Autoria própria

DEPOIMENTOS

Figura 7: Feedback dos clientes

Fonte: Autoria própria

BLOG

Figura 8: Blog da marca - Be U
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Fonte: Autoria própria

PERGUNTAS FREQUENTES & POLITICA DA LOJA

Figura 9: Políticas da Loja

Fonte: Autoria própria

Figura 10: Perguntas frequentes
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Fonte: Autoria própria

8.1.4.2 PRODUTO 

Decidimos seguir os seguintes modelos de bolsas para o lançamento da marca, sendo

esses apenas inspirações para o nosso protótipo.

Figura 11: Modelos tamanho pequeno

Fonte: Pinterest

Figura 12: Modelos tamanho maior
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Fonte: Pinterest

8.1.4.3 ESTAMPAS

Figura 13: K-pop - BTS

Fonte: Autoria própria

Figura 14: K-pop - BTS

Fonte: Autoria própria
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Figura 15: K-pop - BTS

Fonte: Autoria própria

Figura 16: Minimalista

Fonte: Acervo Canvas
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8.1.4.4 BRINDES

Brindes fixos

Cartão
Figura 17: Ideias de cartões 

Fonte: Pinterest

Brinde variável

Mini bolsa

Figura 18: Bolsinhas de brinde

Fonte: Pinterest
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Figura 19: Pins

Fonte: Pinterest

8.1.4.5 EMBALAGEM
Será usado uma caixa de papelão, de dimensões 6cm x 14cm x 21cm. Dentro terá um

papel de seda estampado com o logo da marca envolvendo a bolsa, uma carta de

agradecimento, cartão e bolsinha de brinde.

Figura 20: Caixa da embalagem

Fonte: Acervo público
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A partir dos feedbacks de consumidores iniciais testando a qualidade do produto e

receptividade da marca no mercado através da experimentação do MVP, realizaremos

reparos e aprimoramentos nos produtos, de modo a chegar a um produto ideal e

esperado. Para evolução inicial pretendemos melhorar as funcionalidades do site e de

nossas redes sociais, visando atrair os consumidores e deixar nossa marca conhecida. 

Para o futuro da marca, ampliaremos o nosso catálogo de produtos com outros estilos de

bolsas e maior variedade de estampas. 

Além disso, é esperado uma Flagship Store, com o intuito de transmitir toda a essência

da BeeYou, em uma experiência imersiva com espaços atrativos e interativos, para o

público. 
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Figura 21: Carta de agradecimento frente e verso

Fonte: Autoria Própria

8.1.5 EVOLUÇÃO
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8.2 ANÁLISE
Os resultados obtidos durante a etapa do Design Thinking apresentam concordância

com a oportunidade apresentada e confirmam decisões estratégicas planejadas. 

Analisando o mercado de bolsas ecológicas, a necessidade e preocupação com

produtos ecológicos pudemos enxergar uma oportunidade de lançamento, além de

possuir temáticas atrativas de duas fortes culturas, a pop e a asiática, que nos

proporcionam inúmeras possibilidades a serem trabalhadas. A marca possui três culturas

fortes e em ascensão, sendo ela a fusão de todas elas, nascemos em um cenário

caótico de pós-pandemia, que criou praticidade e conectividade, sendo um exemplo

presente na vida de todos a compra online, deixando o consumidor a vontade para

explorar novos produtos e serviços em apenas um toque.



9. 
PRODUTO
MÍNIMO
VIÁVEL (MVP) 
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9. PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL (MVP)
9.1 CONCEITOS PRINCIPAIS
A partir da pesquisa de mercado realizada online (apêndice A), visando identificar o

interesse do público em relação à compra de bolsas ecológicas estampadas com temas

da cultura pop e asiática através do e-commerce, foi possível validar as hipóteses

propostas. 

Podemos afirmar que o público-alvo primário é jovem, está presente no ambiente digital

e tem o costume de realizar compras online com frequência. Foi possível validar que o

público apresenta interesse em temas asiáticos, pop e minimalista, concordando com a

proposta da marca, além de serem temas de grande atratividade e aproximação para o

público. 

A pesquisa revelou um mercado a ser trabalho e possui grande interesse do público,

visto que o mercado atual não atende as necessidades/interesse do público, além de ser

considerado um produto de difícil acesso e/ou preços elevados para a maioria dos

entrevistados. 

9.2 PESQUISA
9.2.1 VALIDAÇÃO

A partir da pesquisa de mercado realizada online (apêndice A), visando identificar o

interesse do público em relação à compra de bolsas ecológicas estampadas com temas

da cultura pop e asiática através do e-commerce, foi possível validar as hipóteses

propostas. 

Podemos afirmar que o público-alvo primário é jovem, está presente no ambiente digital

e tem o costume de realizar compras online com frequência. Foi possível validar que o

público apresenta interesse em temas asiáticos, pop e minimalista, concordando com a

proposta da marca, além de serem temas de grande atratividade e aproximação para o

público. 

A pesquisa revelou um mercado a ser trabalho e possui grande interesse do público,

visto que o mercado atual não atende as necessidades/interesse do público, além de ser

considerado um produto de difícil acesso e/ou preços elevados para a maioria dos

entrevistados.
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9.2.2 HIPÓTESES E TESTES ESTABELECIDOS PARA A VALIDAÇÃO DO CANVAS
DA PROPOSTA DE VALOR OU PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL (PMV)
A pesquisa realizada (apêndice A) obteve na primeira seção 133 respostas, segunda

seção com 75 e a última seção com 46 respostas. Dessa forma, foi possível entender e

validar a opinião e visão em relação às hipóteses, através de perguntas específicas. 

Foi questionado se o mercado atual brasileiro atendia às expectativas e/ou necessidades

dos consumidores em relação às ecobags e mais da metade dos entrevistados

afirmaram que não, confirmando que o produto da BeeYou é um potencial no mercado

de bolsas ecológicas. Ao questionar as ocasiões de uso das ecobags, observamos que a

peça é bastante utilizada, 30.8% dos entrevistados usam diariamente, 33.3% para

supermercado e 28.3% utilizam para trabalho, estudos, etc, identificando-se com a

missão da empresa. 

Ao perguntar se a temas da cultura pop/asiática influenciam na compra, 39% dos

entrevistados responderam que sim, e 36.6% talvez, confirmamos que a maioria das

pessoas se encaixam no perfil do nosso consumidor. Já para a hipótese de comprar no

meio digital, 85.3% dos entrevistados afirmaram que costumam comprar online.  

9.2.3 ROTEIRO PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES DE VALIDAÇÃO
DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS 

Com a meta de adquirir informações com o maior número de entrevistados, a pesquisa

foi realizada com a metodologia quantitativa, do tipo exploratória. Portanto, obtivemos

um total de 133 respostas na primeira seção, segunda seção com 75 e última seção com

46 respostas. A pesquisa foi formulada com base em quatro pontos: dados

demográficos, afinidade/interesse com as culturas pop, asiática e eco friendly, interesse

em ecobags e hábitos de compra online. A pesquisa obteve maior participação do

público feminino, com idade entre 20 e 24 anos e residentes da região Sudeste. 
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9.2.4 RESULTADOS OBTIDOS

Com base na pesquisa, pode-se identificar alguns pontos que influenciam no resultado.

Gráfico 1: resultado obtido na pesquisa — pergunta 6

Você utiliza ecobags como uma opção de bolsa?

Fonte: Autoria Própria

Gráfico 2: resultado obtido na pesquisa — pergunta 18

Ecobags com temas da cultura pop/asiática te influenciam a comprar uma
peça? (ilustrações/frases em ecobags com estampas da cultura pop).

Fonte: Autoria Própria

A partir dos gráficos acima, podemos observar que 80% dos entrevistados utilizam as

ecobags como opção de bolsa. Um ponto importante que poderia impactar diretamente o

desenvolvimento da marca, era a afinidade/interesse com a cultura pop e asiática, o

segundo gráfico confirma a influência na hora da compra por essas temáticas, tornando

mais prático o trabalho visual das estampas nas bolsas, visto que o público é

conhecedor e consumidor dos temas.
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9.2.8 BUSINESS MODEL CANVAS

Figura 22: Business Model Canvas BeeYou

Fonte: Autoria Própria

9.2.9 PROPOSTA DE VALOR
A proposta de valor BeeYou é oferecer bolsas personalizadas com design autêntico e

com elementos da cultura pop e asiática. Além de promover o bem-estar e praticidade no

dia a dia em grande estilo. 

A vantagem do diferencial competitivo se destaca nas escolhas feitas a partir da criação

da marca. Usamos, por exemplo, design autorais nas estampas e na confecção das

bolsas, tornando nossos produtos únicos e disponíveis apenas em nosso e-commerce. 

É imprescindível a presença no ambiente digital, para isso criaremos conteúdos

relevantes para o nosso público nas redes sociais, criando conexão com os seguidores e

possíveis consumidores, estando presente no dia a dia deles.

Por se tratar de um e-commerce, a BeeYou preza pelos prazos de postagem e entrega

dos produtos, além de possuir um site user friendly, ou seja, de fácil compreensão e

acesso. O produto foi estrategicamente desenvolvido para agradar e despertar interesse,

já que se trata de um item de moda versátil, prático e com inúmeras possibilidades de

estampas. 
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9.2.10 PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Figura 23 - Plano de desenvolvimento

Fonte: Autoria Própria
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Para abertura da empresa foi calculado o investimento inicial de R$2,500.00 de acordo

com a tabela abaixo.

Tabela 1 - Investimento inicial de abertura

Fonte: Autoria Própria



10.
PLANO DE
MARKETING
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Nosso produto principal são bolsas de tecidos ecológicos estampados com desenhos

autorais e colaborativos. As ilustrações possuem referências e/ou detalhes da cultura

asiática, ou pop. Comercializamos as bolsas em dois tamanhos inicialmente. 

10. PLANO DE MARKETING 
10.1 ESTUDO DE MERCADO 
10.1.1 O QUE ESTÁ VENDENDO (PRODUTOS E SERVIÇOS)

10.1.2 PARA QUEM
Nosso produto principal são bolsas de tecidos ecológicos estampados com desenhos

autorais e colaborativos. As ilustrações possuem referências e/ou detalhes da cultura

asiática, ou pop. Comercializamos as bolsas em dois tamanhos inicialmente. 

10.1.2 PARA QUEM

A BeeYou atuará através do comércio B2C, ou seja, da empresa produtora diretamente

para o consumidor final. O foco inicial é o público alvo residente na região Sudeste, de

17 a 25 anos, seguido pelo público secundário nos demais estados e de 35 anos

adiante.

10.1.3 ONDE

A sede da empresa BeeYou está localizada na cidade de São Paulo, atuando como

centro de montagem, distribuição e escritório. São confeccionadas todas as bolsas e

estampas na empresa, e distribuídas para todo o Brasil através dos Correios, o frete será

calculado por meio do site Frete Fácil (https://www.frete-facil.com/). Nossa plataforma de

vendas será totalmente online através do comércio eletrônico via Site, já que não

possuímos uma loja física. 

10.1.4 QUANTO
A projeção de custos da estruturação da BeeYou foi realizada com base em pesquisas

sobre os valores aproximados do mercado e orçamentos com possíveis fornecedores.

Desta forma, os custos fixos englobam: impostos, energia, internet, telefone, contador,

domínio do site e mensalidade do site. Sobre os custos variáveis, ou seja, o que

dependem da produção das bolsas, englobam: tecidos para a bolsa, estampas,

embalagem, papel de seda, brindes fixos e variáveis. A entrega do produto será feita

através dos serviços dos Correios, com frete cobrado a parte do cliente. A partir da

projeção, estabelecemos que o valor do investimento do primeiro mês para a BeeYou

será de R$8.000,00. 1
1 Valor referente a ”Tabela 9 - Investimento total” na pg. 88

https://www.frete-facil.com/
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10.1.5 COMO (POSICIONAMENTO)

A identificação com o público é de extrema importância, a BeeYou se encontra

favorecida devido a sua filosofia eco-friendly com elementos da cultura pop e asiática em

ascensão, além de poder trabalhar com elementos neutros e minimalistas.

Tendo como representação itens e referências da cultura asiática e pop não somente

como apoios estéticos, mas como atributos valiosos que são componentes integrantes

da personalidade e diferencial da identidade da marca.

Com estratégias planejadas, pretendemos criar um conteúdo informativo usando nossas

redes sociais, principalmente o Instagram e nosso blog, sobre curiosidades sobre ambas

as culturas. Informações manifestadas de forma descontraída, em tons amigáveis para

expor assuntos pouco abordados, curiosidades, histórias, etc, deixando claro nosso

posicionamento e propósito, além de nos aproximar do público. 

Nosso produto é diferenciado por se tratar de bolsas ecológicas estampadas de autoria

própria com temáticas versáteis devido aos 2 pilares da marca, cultura pop e asiática. 

Tabela 2 - Custo de produção da bolsa

10.2 PLANEJAMENTO 
10.2.1 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO

As bolsas serão comercializadas através do site, plataforma apropriada para e-

commerce, tornando o processo de venda mais prático e user friendly. Por meio do site,

o cliente pode selecionar o tamanho da bolsa que deseja e sua estampa, ao adicionar no 
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carrinho o cliente pode escolher entre continuar comprando ou finalizar a compra e

seguir para a página de pagamento. A entrega será feita por meio do serviço dos

Correios.

10.2.2 GERENCIAMENTO DE PROCESSO DE VENDA, ENTREGA E PÓS VENDA

Figura 24: Processo de Venda, Entrega e Pós Venda

Fonte: Autoria Própria

10.2.3 PEÇAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Campanha: BeeYou Lançamento

Objetivo: Mostrar a versatilidade e praticidade das bolsas em diversas ocasiões do

dia a dia, sendo elas uma expressão da sua personalidade;

Tom de voz: Sinceridade;

Eixos de convergência da marca: Música, moda, sustentabilidade, cultura pop;

Big Idea: Se expresse com estilo.

Tagline: Se expresse com estilo

Usaremos o recurso Big Idea para desenvolver as peças de lançamento da marca. 
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Figura 25: KV

Fonte: Autoria Própria

Foi escolhida uma paleta de cores mais frias e monocromáticas, sem aparecer o rosto da

modelo, já que pretendemos deixar em destaque a bolsa e seus detalhes em destaque.

A fonte e a cor do cartaz seguem a paleta proposta pela marca, de cores frias com

componentes e/ou itens de cores quentes. 

Ao utilizarmos a assinatura da campanha “se expresse com estilo”, queremos que o

público expresse seus gostos e personalidades através das estampas de referências da

cultura pop e asiática, além da bolsa ser um item de moda.
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FASE 1 — CURIOSIDADE
De 01/07/2022 a 03/07/2022

A primeira etapa da campanha de lançamento pretende despertar a curiosidade e

interesse do público, promover awareness da marca e prospecção do público. Nesta

fase, não revelaremos o produto final, apenas detalhes e nem a marca. 

Esse pré-lançamento consiste em stories atrativos, mostrando as partes finais de cada

etapa de montagem, desta forma conduziremos o público a se sentir parte de todo o

processo além de instigar a curiosidade como num thriller de filme. 

Figura 26 - Fase 1: 1º post

Figura 27 - Fase 1: 2º post

@lojabee_you Fique de olho em nosso perfil

para saber o que estamos preparando!

@lojabee_you Já descobriram o que estamos

preparando para vocês? Querem uma dica?

Fica de olho em nosso story, já já vamos postar

a dica… 

Fonte: Autoria Própria

Fonte: Autoria Própria

Figura 28 - Fase 1: 3º post

@lojabee_you Estamos todos ansiosos para

revelar, aguenta mais um pouquinho que

estamos quase lá…

Fonte: Autoria Própria
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Figura 29 - Mockup Post Fase 1

Fonte: Autoria Própria

FASE 2 — INSTITUCIONAL
De 04/07/2022 a 06/07/2022

Segunda fase da campanha de lançamento, tem o objetivo de apresentar a marca, dar

uma prévia dos produtos, promover awareness e prospecção de clientes. Nesta etapa,

vamos apresentar a marca BeeYou para o público e expor as três principais culturas da

marca: eco-friendly, cultura pop e cultura asiática. Além de mostrar a personalidade e o

tom da marca. 

Utilizando a ferramenta do Instagram no story “link”, direcionaremos o público para o

nosso site, onde será possível encontrar a missão, visão e valores da marca. 

Figura 30 - Fase 2: 1º post

@lojabee_you Olá ~ Somos a BeeYou

Ecobags, nosso principal objetivo é trazer

praticidade no dia a dia com nossas bolsas,

mas sem perder o estilo. Quer saber mais sobre

nós? Acesso nosso site (link na bio)

Fonte: Autoria Própria
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Figura 31 - Fase 2: 2º post

@lojabee_you Já pensou na junção desses

elementos? A BeeYou surgiu exatamente dessa

formação. Através de estampas autorais com

referências dessas culturas tão presentes,

queremos que você expresse sua

personalidade e gostos através de nossas

bolsas. 
Fonte: Autoria Própria

Figura 32 - Fase 2: 3º post

@lojabee_you Sabemos que todo mundo ama

usar uma ecobag, mas já pensou em usar com

uma estampa que é a sua cara? A BeeYou

combina os elementos mais queridinhos por

vocês em nossas bolsas! 

Fonte: Autoria Própria

Figura 33 - Mockup Post Fase 2

Fonte: Autoria Própria
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FASE 3 — LANÇAMENTO E VENDAS
De 07/07/2022 a 09/07/2022

A terceira etapa da campanha de lançamento, tem o objetivo de lançar e divulgar os

produtos a serem vendidos: a primeira linha de bolsas, ressaltando o call to action para o

site. Início através dos postos de introdução lançados no dia 09/07/2022, um dia antes

do lançamento dos produtos. 

Serão postados 3 posts de introdução da 3º fase, formando um “voo de abelha” que terá

como final a data de lançamento 10/07/2022.

Figura 34 - Mockup Post Fase 3

Fonte: Autoria Própria

Figura 35 - Fase 3

@lojabee_you Bolsa Moon - Primeiro produto a ser

lançado em nossa loja !!! Corre pra conferir ~ link na

bio

Estampa tem referência a música "moonchild" do

cantor RM, mais conhecido como integrante do

grupo BTS. A estampa é discreta e apenas quem é

fã irá reconhecer.

Fonte: Autoria Própria
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Figura 37 - Fase 3

@lojabee_you Prática, estilosa, do seu jeito

~~~ BeeYou 

O que acharam do nosso primeiro

lançamento?? Qual será o próximo… já tem

ideia??

Fonte: Autoria Própria

Figura 36 - Fase 3

@lojabee_you Você disse Moon?? Confira em

nosso site nosso primeiro lançamento!!

Fique ligado que teremos mais novidades em

breve….

Fonte: Autoria Própria

Figura 38 - Mockup Post Fase 3

Fonte: Autoria Própria
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10.3 PLANO DE AÇÃO E FONTE DE RECURSOS
10.3.1 TABELA - AÇÕES E METAS

Tabela 3 - Plano de ações

Fonte: Autoria Própria
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Fonte: Autoria Própria
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Tabela 4 - Cronograma Mídia

Fonte: Autoria Própria

10.3.2 TABELA - AÇÃO, ETAPA, VALORES/FONTE E TIPOS DE RECURSOS

Tabela 5 - Custos fixos

Tabela 6 - Custos variáveis
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Tabela 7 - Custo de mídia

Tabela 8 - Custo brinde variável

Tabela 9 - Investimento Total
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Fonte: Autoria Própria

*Valor total correspondente aos itens “custo brinde variável” (tabela 8).

A partir dos cálculos dos itens descritos na tabela acima (tabela 9), estima-se que o

investimento total para a empresa BeeYou seja de R$8.000,00.
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Tabela 10 - Fluxo de Caixa

A previsão do fluxo de caixa do primeiro semestre de funcionamento da empresa estima

o alcance de rentabilidade de R$36,421.90. Visando acompanhar o crescimento das

vendas, a cada 3 meses será adicionado uma estampa nova. 

Tabela 11 - Cálculo ROI



Com base no cálculo do ROI, realizado a partir das entradas financeiras e investimento

em comunicação, podemos concluir que há rentabilidade positiva de 381%, ou seja, a

cada R$1,00 investido obtemos R$3,81 em retorno.
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11.
CONSIDERAÇÕES
FINAIS



Pudemos comprovar a viabilidade da BeeYou através dos estudos que tiveram como

partida a análise de mercado e pesquisa quantitativa, mostrando nos seus resultados a

validação das hipóteses nas quais abordam o uso de ecobags, a procura por estampas

diferenciadas e hábitos de compra no ambiente online pelo público alvo, além de

evidenciar a necessidade e/ou procura por ecobag que contenham atributos de bolsas

com zíper, fecho, alças reguláveis, etc. Outro ponto positivo para a marca é a

familiaridade dos temas propostos, cultura pop e asiática, e ecológico. 
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12.
APÊNDICES



Título: Ecobags estampadas.

Tipo: Quantitativa, com a finalidade de obter o maior número de respostas para a

definição do público-alvo e estratégias. 

Amostra: Primeira seção com 133 respostas, segunda seção com 75 e última seção

com 46 respostas. 

Objetivo: Identificar o interesse, necessidades e problemas do consumidor em

relação às bolsas ecológicas, afinidade com temas da cultura pop e asiática, e

hábitos de compra online.

12.1 APÊNDICE A: PESQUISA AUTORAL SOBRE ECOBAGS ESTAMPADAS E E-
COMMERCE

Roteiro, respostas e análises individuais:

Seção 1: consiste em 1 pergunta excludente, onde a resposta negativa
conduz para a seção 6. 

1. Nessa pesquisa vamos falar sobre compra de ecobags estampadas (estampas

de bandas, frases, séries, filmes, artistas, desenhos, k-pop, etc), você costuma

consumir ecobag?

Respostas:

Análise:

A primeira questão foi uma pergunta excludente, para podermos analisar o resultado

apenas com os consumidores de ecobags estampadas. Através do resultado, 75

pessoas consomem ecobags.

Gráfico 3: resultado obtido na pesquisa — pergunta 1

95



2. Qual gênero você se identifica?

Respostas:

Seção 2: dados demográficos

66 pessoas / 88% se identificam com o gênero feminino.

8 pessoas / 10,7% se identificam com o gênero masculino.

1 pessoa / 1,3% prefere não se identificar.

Análise:

Podemos concluir que nosso público é majoritariamente feminino.

3. Qual é sua faixa etária?

Respostas

1 pessoa / 1,3% dos participantes têm entre 10 e 14 anos; 

10 pessoas / 13,3% dos participantes têm entre 15 e 19 anos;

33 pessoas / 44% dos participantes têm entre 20 e 24 anos; 

4 pessoas / 5,3% dos participantes têm entre 25 e 29 anos;

Análise:

Gráfico 4: resultado obtido na pesquisa — pergunta 2

Gráfico 5: resultado obtido na pesquisa — pergunta 3
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1 pessoa / 1,3% dos participantes têm entre 30 e 34 anos; 

6 pessoas / 8% dos participantes têm entre 34 e 39 anos; 

20 pessoas / 26,7% dos participantes têm acima de 40 anos; 

Podemos assumir que nosso público-alvo primário estará focado na faixa etária de 20 e

24 anos, e nosso público secundário será acima de 40 anos. 

4. Em qual região do país você mora?

Respostas

Nenhum participante reside na região Norte; 

1 pessoa / 1,3% residem na região Nordeste; 

1 pessoa / 1,3% residem na região Centro-Oeste;

68 pessoas / 90,7% residem na região Sudeste;

5 pessoas / 6,7% residem na região Sul; 

Análise:

Pretendemos estar presente em todas as regiões, com a região Sudeste em destaque

por habitar a maior concentração de pessoas interessadas, além de ser nossa sede e

centro de distribuição. 

5. Qual a faixa da sua renda mensal? (Própria e/ou familiar)

Respostas

Gráfico 6: resultado obtido na pesquisa — pergunta 4
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Gráfico 7: resultado obtido na pesquisa — pergunta 5

Análise:

Podemos notar que há alta concentração de renda, sendo este um sinal positivo para o

lançamento da marca no mercado mesmo com o cenário econômico instável. 

6. Você utiliza ecobags como uma opção de bolsa?

Respostas

Seção 3: afinidade com bolsa ecológicas

Análise:

Podemos perceber o interesse e uso do público nas ecobags.

7. Marque as ocasiões em que utiliza as ecobags?

Respostas

Gráfico 7: resultado obtido na pesquisa — pergunta 5

Gráfico 8: resultado obtido na pesquisa — pergunta 6
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Análise:

Podemos assumir que o público vê e utiliza as ecobags em ocasiões diferentes, por se

tratar de um item versátil. 

8. Com que frequência você compra ecobags? Seja para você ou como presente.

Respostas

Análise:

Concluímos que por se tratar de um item de vida longa o ciclo de compra é bem

espaçado. 

9. Você acredita que o atual mercado nacional oferece opções variadas de ecobags

que atendam suas expectativas? Qual a sua posição sobre isso?

Respostas

Gráfico 9: resultado obtido na pesquisa — pergunta 7

Gráfico 10: resultado obtido na pesquisa — pergunta 8
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Tabela 12 - Resultados pergunta 9

100



101



Análise:

Podemos notar que grande parte dos entrevistados acreditam que o mercado nacional

não atende as necessidades e/ou expectativas, sendo difícil de achar o produto ou o

preço é elevado.

10. Você conhece alguma marca nacional de ecobags? Se sim, cite o nome.

Respostas

Análise:

Somando todas as respostas negativas, quase 98% dos participantes não se recordam

de marcas que comercializem ecobags. Das marcas citadas temos: Smiley, Youcom,

Approve, Fabric, FARM, Natura e marcas de supermercados, sendo a maioria delas

apenas distribuidoras das bolsas.

11. Por quais canais você costuma comprar ecobags? Especifique quais.

Respostas

Gráfico 11: resultado obtido na pesquisa — pergunta 10
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Análise:

Podemos notar que o público costuma adquirir as bolsas através das redes de

supermercados, a plataforma do Instagram ou como brindes e/ou presentes, alguns

ainda citam comprar de artistas independentes.

12. Marque as opções que você gostaria de encontrar em uma ecobag.

Respostas

Análise:

Os itens mais citados foram: tamanhos diferentes, estampas variadas, bolsos internos e

fecho como botões e zipers. Com estes resultados podemos dizer que a nossa proposta

de produto está dentro das necessidades do público. 

Gráfico 12: resultado obtido na pesquisa — pergunta 11

Gráfico 13: resultado obtido na pesquisa — pergunta 12
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13. Qual a faixa de preço você estaria disposto a pagar por uma ecobag com os

itens citados anteriormente?

Respostas

Análise:

A faixa de preço proposto pela marca está dentro da disponibilidade do público, ficando

entre R$32 e R$35. 

Seção 4: Afinidade com a cultura pop e asiática

14.Em relação à cultura asiática, você possui interesse em k-pop?

Respostas

Análise:

Podemos concluir que o público não possui tanta afinidade com a cultura k-pop, porém

há aceitação.

Gráfico 14: resultado obtido na pesquisa — pergunta 13

Gráfico 15: resultado obtido na pesquisa — pergunta 14
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15. No universo do k-pop cite artistas que você goste e se identifique.

Respostas

Análise:

Desconsiderando a resposta “não conheço/gosto”, os artistas mais citados foram, BTS,

Blackpink, Stray Kids e Red Velvet. 

16. No universo da cultura pop cite desenhos, artistas, séries ou filmes que você

goste e se identifique.

Respostas

Análise:

Podemos notar maior afinidade com a cultura pop, sendo os artistas mais votados: Harry

Styles, Imagine Dragons, e Dua Lipa. 

Gráfico 16: resultado obtido na pesquisa — pergunta 15

Gráfico 17: resultado obtido na pesquisa — pergunta 16
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17. Quais outros artistas, animes ou filmes que você goste que não citamos?

Escreva quais.

Respostas

Análise:

Dentre os resultados foram citados diversos animes, personagens de animação, Disney,

e séries populares da Netflix. 

18. Ecobags com temas da cultura pop/asiática te influenciam a comprar uma

peça? (ilustrações/frases em ecobags com estampas da cultura pop).

Respostas

Análise:

Podemos concluir que elementos da cultura pop influenciam na compra, e que há

margem para crescimento.

Tabela 13 - Resultados pergunta 17

Gráfico 18: resultado obtido na pesquisa — pergunta 18
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19. Em relação às estampas em bolsas, em qual você teria mais interesse?

Respostas

Análise:

Apesar da cultura pop apresentar maior afinidade com o público, podemos notar que a

temática “minimalista/line art” apresentou maior interesse. Consideraremos esse tema

para o lançamento da marca. 

20. Você costuma realizar compras por e-commerce?

Respostas

Seção 5: Compras online

Análise:

Podemos afirmar que o público-alvo está presente no ambiente digital, sendo este o

principal canal de compra. 

Gráfico 19: resultado obtido na pesquisa — pergunta 19

Gráfico 20: resultado obtido na pesquisa — pergunta 20
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21. Com qual frequência você costuma realizar compras por e-commerce?

Respostas

Análise:

Podemos notar uma frequência de compra alta entre os entrevistados, o que nos dá a

oportunidade de chamar a atenção desses consumidores. 

22. Você se sente seguro realizando compras em e-commerce?

Respostas

Análise:

Há uma alta confiança em realizar compras online, conforme os dados acima mostram.

Apenas 16% dos entrevistados não se sentem seguros. 

23. Quais os fatores que faz você se sentir seguro para realizar compras em e-

commerce?

Respostas

Gráfico 21: resultado obtido na pesquisa — pergunta 21

Gráfico 22: resultado obtido na pesquisa — pergunta 22

109



Análise:

Podemos notar que o maior fator de segurança em realizar uma compra online são

comentários de pessoas que já compraram o produto, vindo em segundo lugar o selo de

segurança no site, seguido por outras formas de pagamento. 

24. O que te faz desistir de finalizar uma compra em um site e-commerce?

Respostas

Análise:

Comentários negativos influenciam na hora da compra, podendo fazer o consumidor

desistir da compra, outro fator considerado foi o valor do frete. Levando em consideração

esses dados, pretendemos deixar o frete fixo, e deixar em exposição os feedbacks dos

consumidores, estando sempre a disposição para esclarecer dúvidas e/ou problemas.

25. Você acredita que a estética do site influencia na sua compra?

Respostas

Gráfico 23: resultado obtido na pesquisa — pergunta 23

Gráfico 24: resultado obtido na pesquisa — pergunta 24
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Análise:

Pretendemos deixar o site com uma identidade visual que se alinhe à marca e aos

nossos produtos, disponibilizando um acesso fácil e intuitivo. Tendo a disponibilidade da

versão website e pelo celular, de forma que ambas sejam iguais.

26. Como você descobre novas marcas, cite as plataformas:

Respostas

Análise:

Quase 100% dos entrevistados afirmaram descobrir produtos e/ou serviços através da

plataforma do Instagram, seguido pelo TikTok. Podemos afirmar que nossas estratégia

de comunicação está no caminho certo, tendo em vista o uso de ambas as plataformas

para o lançamento da marca. 

27. Você compraria um produto de um e-commerce recém lançado? Justifique.

Respostas

Gráfico 25: resultado obtido na pesquisa — pergunta 25

Gráfico 26: resultado obtido na pesquisa — pergunta 26
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Tabela 14: resultado obtido na pesquisa — pergunta 27
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Fonte: Autoria Própria

Análise:

Podemos afirmar que nosso público está aberto a experimentar novas marcas, não

sendo este um fator tão decisivo. 

Seção 6: Justificativa

Escreva o motivo de NÃO utilizar ecobags. (Ex.: Não gosto, preços caros, falta de

variedade, etc.)

Tabela 15: resultado obtido na pesquisa - seção 6
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Fonte: Autoria Própria

Análise:

Dentre os motivos citados pelos entrevistados que não utilizam ecobags, damos

destaque para: preço elevado, produto de difícil acesso/compra, estampas feitas e/ou

com marcas, e falta de hábito. Podemos afirmar que há procura pelas ecobags e que é

um mercado a ser explorado, reforçando nossa ideia para lançamento da BeeYou. 
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