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RESUMO 

 

Este trabalho analisou o mercado da moda plus size no município Cachoeira do Sul. foi 

abordado o processo de consumo dos consumidores plus size no mercado local 

conforme os principais conhecimentos alusivos ao referencial teórico. O objetivo geral 

foi analisar o mercado da moda plus size no município  de Cachoeira do sul. Para 

abranger o objetivo proposto foi efetuada uma pesquisa exploratória, de caráter 

qualitativo e quantitativo, utilizando-se de uma pesquisa survey, pelo meio de um 

questionário, via google forms, para o público cachoeirense. Para concretização do 

estudo, utilizou-se, ainda de entrevistas feitas com proprietárias de quatro lojas 

especializadas em moda plus size do município de Cachoeira do Sul, sendo estas,  três  

consumidoras  plus size.  A fim de melhorar o estudo foi realizada uma entrevista com a 

finalista do concurso  mis plus size,  nacional representando todo o estado do Rio 

Grande do Sul no ano de 2020,  moradora em Cachoeira do Sul. Os dados 

demonstraram uma carência do mercado da moda plus size, e a falta de opções de 

compra em lojas especializadas na moda plus size no comércio local, apesar do desejo 

desta inclusão em um mercado ainda voltado a padrões estéticos poucos diversificados 

que afeta os consumidores plus size, não os impossibilita o uso da moda plus size. 

 

Palavras-chave: Plus size, mercado da moda plus size , consumidores plus size. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the plus size fashion market in the city of Cachoeira do Sul. 

The consumption process of plus size consumers in the local market will be addressed 

according to the main knowledge referring to the theoretical framework the general 

objective was to analyze the plus size fashion market in the municipality of Cachoeira 

do sul. To cover the proposed objective, an exploratory research was carried out, of 

qualitative and quantitative character, using a survey research, through a questionnaire, 

via google forms, for the cachoeirense public. To carry out the study, interviews were 

also conducted with the owners of four stores specializing in plus size fashion in the 

municipality of Cachoeira do Sul, these being three plus size consumers. In order to 

improve the study, an interview was conducted with the finalist of the mis plus size 

contest, national representing the entire state of RS in 2020, living in Cachoeira do Sul. 

The data showed a shortage of the plus size fashion market, and also the lack of 

purchase options in specialized stores in plus size fashion in local commerce, despite 

the desire for this inclusion in a market still focused on a few diversified aesthetic 

standards that affects plus size consumers, does not prevent them from using plus size 

fashion. 

 

Keywords: Plus size, plus size fashion market, plus size consumers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Plus size diz respeito a tamanho maiores de vestuário, o termo é utilizado na área 

de moda para classificar pessoas que vestem peças de vestuário a partir do manequim 

46. Embora por mais que tenha números atrativos, o mercado plus size ainda enfrenta 

muitos obstáculos, falta de matéria prima, modelagens, ideais, e ainda a presença de 

preconceitos. (SILVA, 2012) 

Segundo Associação Brasileira de Plus Size (ABPS), poucos mercados crescem 

tanto quanto o de moda plus size. Não é à toa que, atualmente, o segmento é bilionário 

em faturamento. Porém nem tudo é perfeito. De acordo com a pesquisa Ciência e Saúde, 

o crescimento da obesidade foi maior entre os adultos. Entre homens o sobrepeso é mais 

comum, mas a obesidade é ligeiramente maior nas mulheres: em 2018, 20,7% delas 

tinham obesidade, contra 18,7% dos homens. 

O presente trabalho visa à análise do mercado da moda plus size no município de 

Cachoeira do Sul. A partir do tema escolhido buscou analisar o mercado direcionado 

especificamente ao público alvo que veste  a moda plus size. Por saber que existe uma 

deficiência   muito grande nesse mercado no município de Cachoeira do Sul,  observou-

se então a viabilidade do estudo  para a analisar o mercado sendo que  a demanda é 

maior que a  oferta  e como o número de lojas  são muito poucas, as que trabalham neste 

segmento em específico, fica visível a viabilidade do estudo, para que seja explorado 

este nicho de mercado  no município.  

Segundo “IBGE, no cadastro Nacional de Empresas, (2018)”, o município de 

Cachoeira do Sul aparece com classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE 2.0) - 47.81-4 Comércio varejista do artigo do vestuário e acessórios com uma 

variável de 88 lojas físicas. Diante dos dados sabe-se que existe no município o mínimo 

de loja que trabalham com vestuário plus size e um elevado número de obesos.  

Sabendo que  de um lado, a falta de opção de compra atinge com mais força às 

cidades do interior, onde o comércio local é mais seletivo, sendo muito insuficiente em 

qualidade e exclusividade principalmente neste ramo da moda plus size, e por outro lado 

a mídia incentivando o uso de roupas que fogem um padrão não real da sociedade, o 

estudo em questão  analisou a partir da seguinte questão: como é o mercado Plus size na 

Cidade de Cachoeira do Sul? 
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Tendo em vista que pouco se tem discutido na literatura acadêmica sobre as lojas 

especializadas em público de tamanhos maiores, e com base no que foi apresentado, 

este estudo objetiva analisar a experiência de consumo de indivíduos gordos em lojas 

especializadas em moda plus size. (SOUSA; MELO, 2017). 

Somado a isto, a pandemia mundial do nova Corona vírus (Covid-19) obrigou a 

população do planeta a criar hábitos de consumo devido ao distanciamento social, 

utilizando-se das redes sociais como um os principais meios de compra e venda. 

Conforme Ingizza (2020), em notícia publicada na revista Exame, as vendas online no 

Brasil crescem 47% no 1º semestre de 2020, maior alta em 20 anos. 

Cachoeira do Sul é localizada na região central do Estado do Rio Grande do Sul. 

O município é composto por 83.827 mil habitantes, sendo que 43.449 mil são mulheres 

e 40.378 homens segundo (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 

Demográfico, 2010). 

Este trabalho está organizado em sete capítulos. A seguir, temos o capítulo 2 

com os objetivos que buscam o esclarecimento do estudo para seu desenvolvimento. O 

capítulo 3 com a justificativa para tal estudo. O capítulo 4 onde se descreve o referencial 

teórico utilizado para o embasamento do trabalho. O capítulo 5 onde se expõe a 

metodologia, que clarifica a forma pela qual se atingiu os objetivos deste estudo. O 

capítulo 6 com os resultados encontrados e discussões. E, por fim, o capítulo 7 com as 

considerações finais. 
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2 OBJETIVOS 

  O presente capítulo abordará os objetivos do estudo. No capítulo 2.1 encontra-

se o objetivo geral e nos 2.2 os objetivos específicos. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o mercado da moda plus size no município de Cachoeira do Sul. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Efetuar um histórico do mercado plus size; 

b) Descrever o perfil socioeconômico dos/das consumidores/as plus size da cidade de 

Cachoeira do Sul; 

c) Analisar o mercado da moda plus size sobre o ponto de vista dos/das consumidores/as 

no município de Cachoeira do Sul. 
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3  JUSTIFICATIVA 

O tema escolhido foi o que mais despertou interesse na vida acadêmica da 

autora, pela pouca abordagem que ele tem no espaço acadêmico, de modo que assim 

como nas mídias sociais este recorte populacional acaba sendo esquecido. 

 Visualiza-se que o mesmo ocorre também no que diz respeito do espaço 

ocupado no mercado local, onde a acadêmica tem interesse profissional já que ela 

trabalha direto no segmento plus size feminino, como renda extra e, posteriormente 

pretende trabalhar, também, com plus size masculino.  

Desta forma, pode colocar em prática o conhecimento teórico aprendido, na 

cadeira de marketing e administração do e Curso de Administração da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS.  

As poucas referências no meio científico e pensamentos acadêmicos de 

Universidades no que tange mercado plus size, chamou a atenção da autora o estudo  

deste segmento.    

Sendo assim, a motivação da acadêmica aumentou ainda mais para expandir o 

estudo dentro deste nicho onde tange a moda plus size. Tendo em vista que  é pouco 

explorado as lojas especializadas e os públicos de tamanhos maiores no município de 

Cachoeira do Sul. O interesse do assunto abordado, é fazer com que desperte maior 

número de empreendedores no comércio local, fazendo com que assim gire mais a 

economia neste setor do vestuário plus size, no Município de Cachoeira do Sul.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem como objetivo abordar os principais conhecimentos teóricos 

que serão conduzidos no decorrer do trabalho. Para tanto as partes estão organizadas da 

seguinte forma: 4.1 serão apresentados descrição do que é o termo plus size, 4.2 

mercados da moda, já no item 4.2.1 são apresentadas questões sobre o mercado da moda 

plus size feminina, no item 4.3 a moda plus size e já no item 4.4 serão apresentadas 

características do comportamento e perfil do consumidor. 

 

4.1 PLUS SIZE 

 

Plus size diz respeito a tamanho maior. O termo é utilizado na área de moda para 

classificar pessoas que vestem peças de vestuário a partir do manequim 46. A expressão 

“Plus Size” é antiga. Apesar das pessoas a terem conhecido nos últimos anos, o termo 

foi utilizado pela primeira vez no ano de 1920 pela empresa Lane Bryant (uma marca 

norte-americana). A marca usou o termo para identificar a moda voltada a pessoas 

gestantes e mulheres mais robustas naquela época. (Academia do importador, 2020)   

Em pleno século XXI ainda ouvimos depoimentos onde à palavra plus size é 

estigmatizada pela sociedade fazendo com que pessoas gordas tragam uma marca de 

preconceito junto com elas. “Quando comecei a aprender a falar, já sabia dizer palavras 

como “bonita” e “feia”. E não demorou muito para eu entender que ser gorda 

significava que eu era feia e precisava emagrecer para ficar bonita” (GURGEL, 2020, 

p.15). 

A palavra plus size é “americanizada” como costumamos dizer aqui no Brasil. 

Plus significa “ Mais” e Size “Tamanho”.( academia do importador, 2020). 

Conforme Bard (2013, P.16): 

Até a primeira Guerra Mundial, todos os ideais de beleza exigiam que o 

corpo tivesse gordura e suficiente para que o esqueleto permanecesse oculto 

sob eles. Costelas e ossos dos quadris visíveis sempre foram considerados 

„antinaturais‟ e feios. A ideologia da beleza opera normalmente com uma 

ideia de algo „natural‟, mas o corpo „natural‟ é, histórica e socialmente 

falando, uma identidade extremamente variável. 
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Ainda se enfrenta preconceitos na sociedade, especialmente sobre a definição do 

corpo feminino. Para ser linda e aceita como padrão normal tem que ser magra: ”entrei 

em mundo sombrio de pessoas que se odiavam e precisavam, a todo custo, de um corpo 

esquelético”. A partir disso meu foco se tornou a ser muito magra com os ossos 

aparecendo, e só me sentia satisfeita quando um osso “saltava”. (GURGEL, 2020, p.17). 

A construção do corpo pela moda ao longo da história vem sendo redefinida 

pelos padrões estéticos de cada época. “O corpo da mulher tem sido alvo de diferentes 

representações e valores na história da humanidade”. A arte, o cinema, e a poesia são 

alguns dos objetos culturais que nos revelam o significado do que é, e do que era, “ser 

belo” nos diferentes momentos histórico-culturais. Porém esse padrão foi modificando 

com o tempo, e os valores atribuídos à magreza e à obesidade adquiriram outros 

significados (SILVA, 2012, p 17 apud STENZEL.2002, p.66). 

Conforme Baudrilard (apud SILVA, 2012, p.14). 

É evidente (basta apenas lançar um olhar sobre outras culturas) que beleza e 

magreza não possuem qualquer afinidade natural. A gordura e a obesidade 

também foram belas noutros lugares e noutros tempos. Mas, esta beleza 

imperativa, universal e democrática, inscrita como direito e dever dos todos 

no frontão da sociedade de consumo, manifesta-se indissociável da magreza.   

 

Figura 1- Alexandra Gurgel, criadora do canal Alexandríssimos no YouTube 

 
 

Fonte: Google Imagens, 2020. 
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Para Gurgel (2020), suas pressões ocorreram desde a infância, com padrões 

impostos por uma sociedade, onde teve pressões sociais que levaram a tentar até o 

próprio suicídio, onde a mesma passara a se odiar, até que passou a refletir e aceitar a si 

próprio, porque perfeição não existe, o plus size  existe e tem que quebrar barreiras. Até 

hoje, para ser aceito por uma sociedade preconceituosa e machista, em seu livro ela 

ajuda muitas pessoas a se aceitarem e se defenderem delas próprias contra a gordo 

fobia. 

A verdade é que corpo perfeito não existe, é comprado. E às vezes nem 

comprado se encontra satisfação completa, então é necessário comprar mais e 

mais e mesmo assim, modificar digitalmente essa imagem para apresentar ser 

algo que ninguém é, nem a pessoa da foto. (GURGEL, 2020, p.72). 
 

Os padrões da sociedade ainda impõem corpos perfeitos. Apesar de o plus size 

estar em alta, mesmo assim somente os corpos de pessoas magras são considerados. 

 
 

4.2 MERCADOS DA MODA 

 

      O modo pelo qual nos apresentamos em sociedade é uma representação de 

nós mesmos, da nossa personalidade, do grupo ao qual pertencemos dos nossos gostos 

estéticos e da nossa visão de mundo. Ao escolhermos um modo de nos vestir e nos 

comportar, estamos seguindo ou infringindo as regras sociais; mas ainda que 

inconscientemente, estamos sempre nos relacionando com elas, e nessa relação 

exprimimos a nossa individualidade. (PRONI, 2008). 

Para Kotler (1998, p.164) “os grupos de referência de uma pessoa compreendem 

todos os grupos que têm influência direta (face-a-face) ou indireta sobre as atitudes ou 

comportamento da pessoa”. Além disso, importa ressaltar que “o fato é que se tornam 

cada vez mais abrangentes as referências e possibilidades de anunciados e significados 

que a moda apresenta, “como afirma Bard (2013, p.40).  

Qualquer ser humano está interessado em conhecer-se o melhor possível, 

procurando também saber mais a respeito do comportamento dos outros. As ciências do 

comportamento estão aparecendo dentre aquelas que despertam interesses sem 

precedentes. Este conhecimento está disponível para todos que se interessam pelo ser 

humano. Nós mesmos, os amigos, os parentes, colegas de escola e de trabalho, nossos 

superiores e subordinados mereceram grande consideração, quando se trata de resolver 

qual a melhor forma de suplantar dificuldades e conseguir chegar a uma convivência 
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mais confortável, sobrevivendo à situações de maior desgaste. (BERGAMINI, 2015 p. 

2). O sistema “da moda atual traduz a rapidez das relações da sociedade 

contemporânea” (MESQUITA, 2004).   

O mercado de moda foi um dos mais atingidos com essas pressões, pois a 

sociedade moderna, que hipervaloriza o consumo, atribui às roupas a 

importância de representar os indivíduos socialmente, construindo 

identidades singulares e plurais a eles com a finalidade de que seja incluído 

em um grupo social (Baker, 2006; Rodrigues, 2012; Marcelja, 2015). 

 

Conforme Stenzel (apud SILVA, 2012, p. 17). 
A moda faz parte do dia a dia da sociedade e, ela é integrante dos nossos 

costumes sociais, ela nos causa interesses pessoais onde passamos a procurar 

saber o que está em mais evidência, e quais as tendências de cada estação 

ditadas por esse universo onde ela não é unificada e sim teria que ser feita 

para todas as modelos e não somente para os considerados perfeitos. 

 

“Nas eras da moda, dominam o culto das novidades assim como a imitação dos 

modelos presentes e estrangeiros- prefere-se ter semelhança com os inovadores 

contemporâneos do que os antepassados.” (BARD, 2013, p.24 apud LIPOVETSKY, 

2005, p.33) 

Conforme Silva (2009, p.32). 

A moda é em última instância, uma forma de expressão artística, 

representando, como tal, o espírito de sua época. E, sendo moda uma arte, 

para compreendê-la em toda sua riqueza, torna-se necessário não apenas 

focalizarmos os seus elementos estéticos, mas, principalmente, devemos 

inseri-la no seu tempo e lugar, no sentido de descobrir as profundas ligações 

que mantém com a sociedade que a produziu. 

 

Para Gil (2006, p.246) “Negociação é a procura comum da regulação das 

divergências, inicialmente as pessoas buscam chegar a um acordo, a um consenso, em 

que todos se sintam satisfeitos". No mundo dos negócios é comum encontrar opiniões 

contrárias em diferentes graus. É claro que um empresário não perderá um bom 

investimento ou empreendimento em decorrência de ideias divergentes, partindo daí a 

necessidade das negociações. 

No mundo da moda tem que haver harmonia, sentimentos, realizações, porque 

faz parte do dia a dia o bem-estar de cada ser humano, no momento em ele usa uma 

roupa que se sinta bem começa sua progressão para qualquer momento de sua vida 

diariamente.  

 

4.2.1 MERCADO PLUS SIZE FEMININO 
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O varejo nacional. (Crescer com Elian, 2019) Nos últimos anos, o mercado da 

moda  plus size vem crescendo no Brasil e ganhando visibilidade por meio da 

construção de seus próprios espaços de legitimação  como desfiles, marcas e lojas  e da 

divulgação feita principalmente pelos influencies nas redes sociais. São cerca de 120 

milhões de brasileiros que usam tamanhos de roupa a partir de 46, segundo a ABPS, 

assim sendo, a moda plus size feminina é uma grande oportunidade de 

empreendedorismo. 

A força que o segmento plus size vem ganhando nos últimos anos tem sido vista 

como a ampliação de um leque de possibilidades. Muito mais do que um guarda-roupa, 

abre-se um mundo de estilos e influências. “A individualidade é formada por 

necessidades, sentimentos, preferências e, naturalmente, traços físicos; ao vestir-se, a 

pessoa usa os traços mais marcantes de sua personalidade para escolher a peça que vai  

comunicar ao mundo o que ela é e como se sente”. (MARCELJA, 2015; P.4) 

Ainda, conforme Silva (2012, p. 26). 

Diante do crescimento desse público, suas reinvindicações e desejos sobre a 

moda plus size começam a ser escutados, com o aparecimento cada vez mais 
frequente deste perfil na mídia, e opções cada vez melhores para o 

consumidor, mas ainda há muito que evoluir, e a principal barreira a ser 

quebrada para o desenvolvimento das marcas  é o preconceito. 

 

A demanda para tamanhos grandes cresce a cada ano. Já foi o tempo em que o 

padrão de beleza era ditado por mulheres magérrimas, agora estar na moda é ser quem 

você é, assumir a identidade e o corpo que se tem. Naomi Wolf (apud WOLF, 1991, p. 

16), no entanto, pondera:  

Não existe nenhuma justificativa legítima de natureza biológica ou histórica 

para o mito da beleza. O que ele está fazendo às mulheres hoje em dia é 

consequência unicamente  necessidade da cultura, da economia e da estrutura 

do poder contemporâneo de criar uma contra ofensiva contra as mulheres.  

 
Segundo Chican, (2015), sócia proprietária e diretora de estilo da Kauê Plus 

Size, a proximidade com os clientes foi o que ajudou o negócio a crescer “Ouvíamos as 

sugestões deles, sem deixar de prestar a atenção nas tendências. Foi assim que vimos   

que a mulher „gordinha‟ também gosta de ousar. Ela gosta de usar cores, estampas e 

brilhos”. 

As lojas C&A, por exemplo, contratou em 2012 e 2013 a cantora Preta Gil, uma 

mulher identificada como gordinha, para assinar suas coleções plus size e para 

protagonizar as campanhas de tais coleções. (BETTI, 2014, p.66). 
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Figura 2- Preta Gil, parceria com a C&A 

 

Fonte:  Google Imagens,2012. http://gordita.com.br/preta-gil-faz-parceria-com-a-ca/ 

 

O vestuário para mulheres gordas costuma serem composto por peças largas, de 

baixa qualidade e com poucas opções de tecidos, modelos, cortes e cores, basicamente 

roupas que não refletem nem acompanham as variações da moda (BETTI, 2014). 

Betti (2014) ainda enfatiza como suas locutoras dizem não possuírem 

vestimentas adequadas para algumas ocasiões, como festas e reuniões corporativas, o 

que pode significar sua exclusão; seja por não se encaixarem no padrão esperado ou por 

não poderem comparecer a determinados eventos caso não encontrem uma peça de 

roupa adequada.   

Para Ferraz (2019), não adianta criar uma arara plus size em sua loja, com outras 

modelagens, outras estampas e outras cores diferentes da coleção principal. Mulheres 

gordas é um tipo diferente de mulher. São mulheres que vestem números diferentes e, 

portanto, não queiram nos segregar também na hora de escolhermos nossos looks. O 

que se quer, na verdade, é que as peças das vitrines das lojas existam em todas as 

numerações, afinal, não é porque somos gordas que temos gostos diferentes da mulher 

magra. 

Consequentemente,  a toda esta movimentação, o mercado da moda, antes tão 

restrito a modelos e manequins em tamanhos pequenos, foi compreendendo a mudança 

de conscientização do consumidor quanto ao seu corpo e começou a escutar os anseios, 
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desejos e críticas da população nas redes. Assim, enxergou neste público uma nova 

segmentação de mercado com demanda reprimida significativamente elevada e, a partir 

daí, começou a investir em novos tamanhos de roupas – além dos já tradicionais P, M e 

G – e adotou um novo termo, o Plus Size (ALE XANDER; PISUT; IVANESCU, 2012). 

Os indivíduos que possuem peso acima do considerado ideal começaram a 

rejeitar os padrões da „ditadura da magreza‟ e exigir novos olhares do mercado, 

reivindicando seus direitos de consumir roupas modernas e com diversidade de opções, 

mesmo com um corpo mais avantajado (ZANETTE; LOURENÇO; BRITO, 2010). 

O mercado plus size feminino vem crescendo muito, Hoje, já é uma das maiores 

oportunidades mundialmente de empreender. Já temos revistas famosas, desfiles e uma 

mídia incentivadora direcionada para esse mercado.  

 

4.3 MODAS PLUS SIZE 

 

 

Hoje em dia, já pode se afirmar que a moda plus size está sendo inserida no 

mercado com grandes diferenças de modelagens em suas confecções, e mais valorizadas 

em cada segmento nas diferentes estações do ano. (SILVA, 2012, p.26). 

Atualmente, as pessoas são estimuladas a encarar a ditadura da beleza, da 

magreza e da saúde, como se fosse a única opção, cada vez mais o corpo vem sendo 

tratado como fator principal na boa convivência social, como se o ser gordo fosse errado 

e fora do padrão. (ALMEIDA, CANDIDO, 2014, p. 20). 

“Quanto mais numerosos foram os obstáculos legais e materiais vencidos pelas 

mulheres, mais rígidas, pesadas e cruéis foram as imagens da beleza feminina a nós 

impostas. ” (WOLF,1992. pg.7)."Os homens olham as mulheres. As mulheres se 

observam sendo olhadas. Isso determina não só as relações entre os homens e as 

mulheres, mas também a relação das mulheres consigo mesmas.”  WOLF,1992. pg.76). 

Ainda conforme Wolf 1992, pg.364). 

O que é "natural" ou "não-natural". A verdadeira luta é entre a dor e o prazer, 

a liberdade e a obrigação. Os trajes e os disfarces serão uma alegria 

descontraída quando as mulheres tiverem o direito a identidades sólidas 

rochas. Roupas que realcem a sexualidade feminina não serão nada de 

especial quando a nossa sexualidade estiver sob nosso controle. Quando a 

sexualidade feminina estiver plenamente afirmada como uma paixão legítima 

que brota de dentro, para ser dirigida sem nenhum estigma ao objeto 
escolhido pelo nosso desejo, as roupas ou o jeito sexualmente expressivo que 

possamos assumir não poderão mais ser usados para nos envergonhar, nos 

culpar ou nos posicionar como alvo de inconveniências do mito da beleza.  
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Segundo Kotler e Keller (2012, p.165) “Quando a influência do grupo de 

preferência é forte, os profissionais de marketing devem atingir e influenciar os líderes 

de opinião de tais grupos”. O ideal de beleza cria um desejo de perfeição, introjeção e 

imperativo. Ansiedade, inadequação e baixa autoestima são os primeiros efeitos 

colaterais desse mecanismo. Os mais complexos podem ser a bulimia e a anorexia. 

(MORENO, 2008, p.70). 

 Na moda plus size de hoje  o intuito é fazer com que as pessoas se sintam lindas 

mesmo estando acima do peso, para ver que existe sempre a possibilidade de aliar 

beleza e gordura. Para Bergamini, (2015, p.10) “O ser humano passa por experiências 

que vão marcando indelevelmente as várias etapas da sua vida”. 

“A mulher gorda tem a mesma informação de moda que a magra e é injusto que 

ela tenha que abdicar de tudo isso por não encontrar nada do seu tamanho”. 

(CÂNDIDO, 2018, pg. 65). Para chegar ao verdadeiro ajustamento, cada um precisa ser 

“adepto da autocrítica, do desenvolvimento e do autoconhecimento” (BERGAMINI, 

2015, p.195). 

Betti (2014)  relata que as complicações passadas por suas entrevistadas durante 

a compra de roupas vêm sendo cada vez mais suavizadas com o crescimento de lojas, 

marcas e coleções voltadas para tamanhos grandes em virtude da maior atenção às 

necessidades das consumidoras gordas. 

O excesso de peso considerado a partir do momento que a pessoa se enquadra 

no padrão de “obesidade leve” (estabelecido pela Tabela do IMC) é 

entendido como causador de uma sobrecarga a todo o organismo, que precisa 

de um maior esforço para continuar funcionando adequadamente. Este 
esforço é considerado patológico, é atribuído ao excesso de gordura corporal, 

o qual indica a doença “obesidade”. 

 

A expressão plus size foi usada pela primeira vez lá em 1920  pela marca Lane 

Bryant, que era uma das poucas empresas que trabalhavam com criação de roupas para 

gestantes. Nos dias atuais ainda não é visto a transformação ocorrida no setor da moda 

plus  size com a atenção considerada, ainda muito pouca e também valorizada pela 

mídia como padrões considerados normais, sendo assim não é traduzida nos produtos 

ofertados. 

O autor Goellner (2003, p.28-29), afirma que: 

O corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em 

diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos 

etc., não é, portanto, algo dado a priori nem mesmo é universal: o corpo é 

provisório, mutável e mutante, suscetível a inúmeras intervenções consoante 

o desenvolvimento científico e tecnológico de cada cultura bem como suas 
leis, as representações que cria sobre os corpos, os discursos que sobre ele 

produz e reproduz. [...] O corpo é também o que dele se diz, o corpo é 
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construído também pela linguagem. Ou seja, a linguagem não apenas reflete 

o que existe. Ela própria cria o existente e, com relação ao corpo, a 

linguagem tem o poder de nomeá-lo, classificá-lo, definir- lhe normalidades e 

anormalidades; instituir o que é considerado como corpo belo, jovem e 

saudável. Representações estas que não são universais nem mesmo fixas, são 

sempre temporárias, efêmeras, inconstantes e variam conforme o lugar/ 

tempo onde este corpo circula, vive, se expressa, se produz e é produzido  
 

 

Figura 3- Vogue Itália, capa Junho. 

 

Fonte: Google Imagens, 2011. 

 

Para muitos a revista Vogue é considerada a “bíblia da moda”, sua capa em 

junho de 2011 foram três modelos  plus size (as modelos Tara Lynn,  Candice Hufinne e 

Robyn Lawley) fato inédito e pouco comum para uma revista de tal importância. 

(NATASHA,2013, p.18).   

“A moda só existe porque os objetos, e em particular as roupas tornaram-se 

independentes da satisfação de uma necessidade física ou de uma utilidade funcional 

imediata.” (GODART, 2010, p. 32-33). 

Conforme o autor Wolf (1991, p. 16). 
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Não existe nenhuma justificativa legítima de natureza biológica ou histórica 

para o mito da beleza. O que ele está fazendo às mulheres hoje em dia é 

consequência unicamente da necessidade da cultura, da economia e da 

estrutura do poder contemporâneo de criar uma contraofensiva contra as 

mulheres. 

 

 

Marcelja (2015) frisa como até pouco tempo no Brasil não havia a 

multiplicidade de lojas e confecções que encontramos hoje na moda plus size. 

Felizmente, este panorama tem mudado. O progresso deste mercado e a visibilidade que 

as consumidoras gordas vêm conquistando, pode ser explicada por aspectos diversos.  

Mas, evidenciamos aqui o aparecimento de marcas especializadas, a adição de 

manequins grandes a grandes marcas que antes só se atentavam a tamanhos tradicionais 

e a existência de eventos de moda plus size. 

 Diante do crescimento deste público, suas reivindicações e desejos sobre a 

moda plus size começam a ser escutados, com o aparecimento cada vez mais frequente 

deste perfil na mídia, e opções cada vez melhores para o consumidor, mas ainda há 

muito que evoluir, e a principal barreira a ser quebrada para o desenvolvimento das 

marcas é o preconceito. 

 

4.4 COMPORTAMENTO E PERFIL DO CONSUMIDOR  

 

 

O comportamento do consumidor não se resume ao que acontece no instante em 

que um consumidor entrega dinheiro e, em troca, recebe uma mercadoria ou serviço. 

“Uma visão mais abrangente enfatiza esse processo incluindo as questões que os 

consumidores consideram antes, durante e depois da compra.” (ASSIS, 2011, p. 17). 

Comportamento do consumidor é o estudo de como indivíduos, os grupos e as 

organizações selecionam, utilizam e descartam bens, serviços ideais ou experiências  

para satisfazer suas necessidades e seus desejos. (SOLOMON, 2011 apud KOTLER; 

KELLER, 2013, p. 92). Já para Svendsen (2010 p. 129), “não consumimos apenas para 

suprir necessidades já existentes: nós o fazemos provavelmente para criar uma 

identidade”. 

“Fica claro por essa definição o que a satisfação é função de desempenho e 

expectativas percebidos. Se o desempenho não alcançar expectativas, o 

cliente ficará insatisfeito. Se o desempenho alcançar expectativas, o cliente 
ficará satisfeito, se o desempenho for além das expectativas, o cliente ficará 

altamente satisfeito ou encantado.”(KOTLER, 2000, p.5). 
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Todos os clientes que entram em um determinado estabelecimento de compras, 

nem sempre possuem consigo a ideia de comprar, contudo, o atendimento é algo 

essencial para determinar a necessidade de comprar algo. Ele às vezes poderá não 

consumir o produto naquela hora, mas com certeza irá voltar, comprar e se tornar  

encantado e fidelizado. 

Como afirma Olsen (apud OLIVEIRA, 2019, p. 16). 

O consumidor procura algo que lhe agrade, chame atenção, que seja prático e 
de qualidade. Porém se o cliente demonstrar interesse em voltar novamente e 

escolher o mesmo produto, com certeza está lhe agradando, ou seja, está 

suprindo suas necessidades  

Para Kotler e Keller (2012) o consumidor alvo deve ser convencido através de 

valores adequados ofertados a eles. Portanto os profissionais de marketing devem 

compreender os consumidores através de seus pensamentos para poder satisfazer suas 

necessidades e desejos 

Os clientes são capazes de impulsionar ou derrubar um negócio. Um cliente 

pode ser uma organização, uma empresa, um usuário dos produtos/serviços ou um 

consumidor final. É quem compra os produtos/serviços oferecidos pela empresa na 

ponta final da cadeia de transações. É ele quem determina direta ou indiretamente se o 

negócio será bem-sucedido ou não. Por essa razão, o cliente deve ser encarado como o 

principal patrimônio da empresa (CHIAVENATO, 2007). 

Avanços recentes, com ênfase sobre o marketing de relacionamento e a prática 

de data base marketing, indicam que as empresas e os profissionais de marketing estão 

bem mais sintonizados com os desejos e as necessidades de diferentes grupos de 

consumidores. (SALOMON, 2016 p.31 apud, OLIVEIRA, 2019 p.16). 

“Quando um consumidor está altamente envolvido com um produto específico, 

isso representa uma relíquia para as empresas porque significa que ele demonstra 

lealdade à marca” (SOLOMON, 2016, p.42 apud, OLIVEIRA, 2019 p.17). 

Para Kotler e Keller, (2013, p.7) “As empresas devem avaliar não apenas 

quantas pessoas desejam seu produto, mas também quantas podem pagar por ele e estão 

dispostas a fazê-lo”. 

Na maior parte das vezes o desejo do consumidor de aquisição de um 

determinado produto, é bem maior que suas condições de compra. “Essas  

diferenciações lançam luz à crítica de que “o marketing cria necessidades” ou “o 
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marketing faz as pessoas comprarem coisas que não querem”. (KOTLER; KELLER, 

2013, p.7). 

O comportamento do consumidor deve ser analisado e entendido, alguns 

questionamentos feitos para poder entender o perfil do consumidor, pois conforme 

Parente, “Entender o comportamento do consumidor serve de base para uma resposta 

adequada da empresa para seus clientes” (PARENTE, 2013, p. 111).  

A figura 4 mostra as respostas para que o marketing seja estímulo e ponto de 

partida para compreender o comportamento dos consumidores, estímulos ambientais, e 

o conjunto de fatores psicológicos de consumidores também levam a determinadas 

decisões de compra. Os fatores de decisão de compra são forte influência ao consumidor 

sendo assim os profissionais de marketing, tem a tarefa de entender o que acontece no 

consciente dos consumidores como: a aprendizagem, motivação percepção e memória. 

(LOKEN,2006 apud KOTLER; KLLER, 2012, p. 172). 

 

Figura 4- Modelo do comportamento do consumidor 

 

Fonte: Kotller, Keller, 2012 

 

 

As decisões de compra são igualmente influenciadas por valores centrais, o 

sistema de crenças que embasam as atitudes e o comportamento do consumidor. Os 

valores centrais estão em um nível mais profundo do que o comportamento ou a atitude, 

e determinam, fundamentalmente, as escolhas e os desejos das pessoas em longo prazo. 

Os profissionais de marketing que buscam atrair consumidores com base em seus 

valores acreditam que, para o subconsciente das pessoas, é possível influenciar seu 
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consciente, isto é, seu comportamento de compra. (KETLER, KOTLLER; 2012,  

p.172).  

A maioria dos profissionais de marketing agora reconhece que o comportamento 

do consumidor na verdade é um processo contínuo e não se restringe ao que ocorre no 

instante que o consumidor entrega o dinheiro ou apresenta seu cartão de crédito e recebe 

em troca uma mercadoria ou serviço. (SOLOMON, 2016, p.7). 

Embora a teoria da troca continue sendo uma parte importante do 

comportamento do consumidor, essa visão mais abrangente enfatiza o processo de 

consumo, que inclui as questões que influenciam o consumidor antes, durante e depois 

da compra. (SOLOMON,2016, p.7). 

Fernanda de Assis (2011, p.16) ainda afirma que: 

Pode-se definir um cliente como a pessoa que toma uma decisão de compra. 

Mas isso é muito restrito se levarmos em conta que essa decisão 

constantemente é tomada através de um processo de consulta e influência 

envolvendo diversas pessoas. O cliente por sua vez pode assumir várias 

formas, desde a pessoa que está efetuando a transação, bem como uma 
empresa, comprador, pagante, usuário, etc., portanto a definição mais ampla 

possível de “cliente”: é a pessoa com quem você está tratando no momento e 

a quem você esta tentando ajudar 

 

“Ser consumidor é ser humano. Ser consumidor é alimentar-se, vestir-se, 

divertir-se, e viver.” KARSAKLIAN (2000,p.11) apud ASSIS, 2011, p.12). 

 Segundo Kotler (2005, p.28). 

A empresa deve monitorar o nível de satisfação dos seus clientes em relação 

ao nível de satisfação dos clientes dos concorrentes. A empresa deve mapear 

todos os pontos de interação entre seus funcionários e os clientes, 

especialmente observando os pontos críticos ou de frustração do cliente. A 
empresa deve introduzir um forte programa de treinamento para cultivar 

atitudes positivas por parte dos funcionários, que envolva incidentes críticos 

e a interpretação de papéis. A empresa deve monitorar continuamente os 

níveis de satisfação do cliente para que a melhoria possa ser percebida e 

problemas possam ser identificados. 

  

Segundo Cobra (1997, p. 59, apud ASSIS, 2011, pg.12). 

 “Cada consumidor reage de forma diferente sob estímulos iguais, e isso ocorre 

porque cada um possui uma caixa preta diferente”. 

 Ainda conforme Mainardes (apud ASSIS, 2011, p. 17). 

O consumidor mudou de comportamento porque vive num novo contexto. 

Como é ele quem dá as cartas no mercado, é fundamental conhecê-lo mais e 

melhor. O acesso à informação foi determinante na transformação desse 

comportamento. Em tempos de Internet, além de receber uma quantidade 

colossal de informações – vindas das mais diferentes fontes e dos quatro 
cantos do mundo -, a velocidade com que esses dados chegam às pessoas é 

cada vez maior. 
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O que quer que façamos e qualquer que seja o nome que atribuamos à nossa 

atividade, é como ir as compras, uma atividade feita nos padrões de ir às compras. O 

código em que nossa “política de vida” está escrita deriva da pragmática do comprar. 

(BAUMAN, 2001, p. 95). 

No seu livro Modernidade Líquida, Bauman (2001, p. 96) afirma que: 

O consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito a satisfação das 

necessidades -  nem mesmo as mais sublimes, distantes (alguns diriam não 

muito corretamente, “artificiais”, “inventadas”, “derivadas”) necessidades de 

identificação ou a auto segurança quanto à “adequação”. 

 

Os consumidores criados pelo desejo devem ser “produzidos”, sempre novos e a 

alto custo. De fato, a própria produção de consumidores devora uma fração 

intoleravelmente grande dos custos totais de produção – fração que a competição tende 

a ampliar ainda mais. (BAUMAN, 2001, P.97). 

Conforme Ferguson ( apud BAUMAN,2001, p.97). 

 A noção de desejo, liga o consumo à auto expressão, e as noções de gosto e 

discriminação. O indivíduo expressa a si mesmo através de suas posses. Mas, 

para sociedade capitalista avançada, comprometida com a expansão 

continuada da produção, esse é um quadro psicológico muito limitado que, 

em última análise, dá lugar a uma “economia” psíquica muito diferente. O 

querer substituir o desejo como força motivadora do consumo. 

 

Todo o ser humano é consumidor, portanto, quem está à frente para atender um 

cliente seja uma organização ou um colaborador de qualquer tipo de serviço, precisa 

saber que nossos clientes, ou seja, consumidores são a maior fonte de riqueza e de 

estímulo para continuarmos a frente com visão de negócio que buscamos diariamente. 
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5. METODOLOGIA 

  
 Este capítulo tem como objetivo abordar a metodologia usada para construir o 

presente estudo e técnicas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. Segundo 

Minayo (2010, p. 46), a Metodologia é “mais que uma descrição formal dos métodos e 

técnicas a serem utilizados, indica as conexões e a leitura operacional que o pesquisador 

fez do quadro teórico e de seus objetos de estudo”. 

A caracterização de pesquisa deste trabalho é de uma pesquisa exploratória. A 

abordagem é quantitativa e qualitativa, utilizando-se instrumentos de coletar dados e 

informações do público em geral do município de Cachoeira do Sul através de 

questionários aplicados. Até atingirmos o público-alvo que será os consumidores/as plus 

size, para que a partir das respostas, as mesmas possam ser analisadas. 

 O objetivo principal da definição dos termos é torná-los claros, 

compreensivos, objetivos e adequados. É importante definir todos os termos 

que possam dar margem a interpretações errôneas, indevidas. “O uso de 

termos apropriados, de definições corretas, contribui para melhor 

compreensão da realidade observada.” (LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 

162) 

 

O estudo de pesquisa é exploratório, sendo  uma das bases principais para se 

aprofundar no estudo, pouco explorado. Por fim à pesquisa obteve maior conhecimento 

através de leituras em monografias, trabalhos de conclusão de curso, e artigos, de 

acadêmicos que abordaram sobre a temática plus size. 

Para Gonsalves (2003, p. 65), a pesquisa exploratória: é aquela que se 

caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideais, com o objetivo de fornecer 

uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno que é 

pouco explorado. Esse tipo de pesquisa também é denominado “pesquisa de base, pois 

oferece dados elementares que dão suporte para a realização de se aprofundar sobre  o 

tema. 

Apolinário (2004) apresenta dois tipos de pesquisa quanto à sua natureza: de um 

lado, a chamada qualitativa; de outro, a quantitativa. Ambas são fundamentais na escrita 

da metodologia em um projeto, pois mostram que os direcionamentos que o estudo 

tomará em sua feitura.  Segundo ele, a pesquisa qualitativa “lida com fenômenos: prevê 

a análise hermenêutica dos dados coletados” (APOLLINÁRIO, 2004, p. 151). 

 Para Gonsalves (2003, p. 68), esse tipo de pesquisa possibilita tanto a 

compreensão como a interpretação do fenômeno, “considerando o significado que os 

outros dão às suas práticas, o que impõe ao pesquisador uma abordagem hermenêutica”.   
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Portanto, numa pesquisa de cunho qualitativo, a interpretação do pesquisador 

apresenta uma importância fundamental. Afinal, não se trata apenas de um conjunto de 

informações fechadas cujo valor numérico é o único aspecto a ser levado em 

consideração, devido à própria natureza do fenômeno investigado. (CARVALHO; 

DUARTE; MENEZES; SOUZA, 2019 p. 29). 

A pesquisa foi aplicada no final do primeiro semestre e início do segundo 

semestre de 2020,   para respondentes localizados no município de Cachoeira do Sul.  A 

coleta de dado foi composta por questões abertas e fechadas no Google Forms onde foi 

compartilhado nas principais redes sociais (face book, Instagram e WhatsApp).  Onde 

questões fechadas, os respondentes tiveram as opções para marcar suas respostas. E nas 

perguntas abertas, vão poder interpretar as respostas. De modo distinto, um estudo 

transversal “avalia a mesma variável numa única mensuração, em grupos diferentes de 

sujeitos”. (APOLLINÁRIO, 2004, p. 151).  

A técnica  utilizada para à análise de dados  foi a  análise de conteúdo e, 

também, análise das tabelas resultado da  pesquisa survey enviada pelo Google Forms, 

conforme apêndice (A), no município de Cachoeira do Sul, na região central do Estado 

do Rio Grande do Sul. Os resultados estão apresentados por gráficos automáticos já 

com as respostas pela plataforma Google forms. 

 Outra técnica a ser utilizada neste estudo, conforme apêndice (B) foi uma 

entrevista com as proprietárias de lojas que trabalham em específico com a moda plus 

size, sendo três proprietárias consumidoras plus size onde deu embasamento para a 

análise do estudo exposto conforme a pesquisa, com objetivo de analisar o mercado da 

moda plus size obtendo informações acerca do histórico de cada uma das 

empresas,cujas proprietárias foram entrevistadas, na cidade de Cachoeira do Sul. A 

pesquisa foi realizada entre o mês de outubro e começo de novembro. Foram aplicadas 

18 questões, semiestruturadas. As entrevistas foram enviadas através do watts. As 

respostas foram através de áudios, todas com afastamento social devido ao (COVID 

19).As entrevistadas relataram seus históricos. Todas as entrevistadas são especializadas 

no mercado da moda plus size no município de Cachoeira do Sul. 

  O apêndice (C) é o questionário aplicado para miss plus size,  Por ele foram 

obtidas as respostas através de áudios via WhatsApp. Ela relatou a sua vida de 

consumidora  da moda plus size no município de Cachoeira do Sul.  

 A pesquisa survey “pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações 

sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado 
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como representante de um público-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, 

normalmente um questionário”. (FREITAS, et al. 2000, p.2).  

A pesquisa survey, fornecerá uma amostragem dos consumidores da moda plus 

size e familiares e demais consumidores que compram plus size para outra pessoas, no 

município de Cachoeira do Sul,  com base em um questionário realizado via internet,  a 

pesquisa survey não foi feita diretamente só com consumidores plus size,  porque ainda 

existe uma certa barreira de liberdade de expressão para quem veste roupas plus size. 

 De acordo com o censo 2010 do IBGE, foi obtido o número ideal de 

respondentes, usou-se uma margem de erro de 5% com nível de confiabilidade de 95%, 

cálculo feito no site de pesquisa de mercado (calculadora online) obtendo-se 383 

respondentes sendo estes o número mínimo, conforme na figura 5 abaixo, demonstrou-

se o resultado. 
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Figura 5- Cálculo para obtenção de amostra 

 

Fonte comenta (2020) 

 

Segundo GIL, (2008, p.55), precede-se à solicitação de informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante análise 

quantitativa, obter as conclusões correspondentes dos dados coletados. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão abordados os resultados da pesquisa realizada com os 

consumidores/ as, de moda plus size no município de Cachoeira do Sul. Os resultados 

serão analisados e discutidos conforme os objetivos específicos: primeiramente será 

analisado o perfil sócio econômico e demográfico dos consumidores. Após, o histórico 

do mercado plus size. Posteriormente será com base nos resultados obtidos com as 

questões direcionadas a entender a pesquisa sobre o mercado da moda plus size  no 

município de Cachoeira do Sul. Para realização do estudo foi aplicado o método de 

pesquisa survey, principalmente via questionário, ou guias de entrevista. Serão feitas, 

também algumas considerações finais sobre a análise dos dados e uma reflexão final. 

 

6.1 PERFIS SÓCIOS ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1- Você reside no Município de Cachoeira do Sul? 

 

    Fonte: Autora (2020) 

 

 

Gráfico 1, representa o número de respondentes sendo este satisfatório com 410 

respostas para a análise da pesquisa, onde foi obtido 345 respondentes femininas e 65 

3% 
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masculinos,  sendo estes 97% mora no município de Cachoeira do Sul e 3% moram 

fora, mas eles podem analisar o mercado plus size onde será representado nos gráficos a 

seguir. 

Gráfico 2- Se sua resposta for não qual o Município que você reside? 

  
Fonte: Autora (2020) 

Gráfico 2, representa os respondentes que moram em outros municípios sendo 

estes 1 de Bagé, 2 de Porto Alegre, 4 de Santa Cruz, 1 de Santa Maria e 2 de Vera Cruz. 
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Gráfico 3- Bairro ou localidade de sua residência? 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

A maioria dos respondentes sendo é residente do centro da cidade e do bairro 

Santa helena, as restantes estão bem distribuídas por outros bairros, sendo representados 

pelos Bairros Bom Retiro, Marques Ribeiro, Pro morar, Rio Branco, Carvalho, 

Medianeira, Mauá, Augusta, Tibiriçá, Drewes entre outros apresentados no gráfico de 

número 3, dentro da mesma coleta foi constatado que 9 respostas que obtive, moravam 

fora da cidade, mas colocaram bairros de seus familiares aqui na cidade de Cachoeira do 

Sul, sendo eles moradores também de Santa Maria, Santa  Cruz, Porto Alegre, Bagé e 

Vera Cruz. 
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Gráfico 4- Gênero 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 4, obteve se o resultado que é necessário para a análise da pesquisa 

onde 84% dos respondentes são do gênero feminino sendo 345 mulheres onde 168 usam 

plus size  , os respondentes masculinos somam o restante da pesquisa com 16% do 

percentual, onde 65 homens responderam e apenas 21 usam roupas maiores a partir do 

44 e 46 .  Observou-se que quando se trata de mercado de moda de moda a maior parte 

das respostas são femininas. 
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Gráfico 5- Faixa etária 

 

   Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 5 apresenta a idade dos participantes da pesquisa, estando em 

evidência as idades de 25 a 35 anos com um total de 127 respondentes, já os 

respondentes de 36 a 45 anos tiveram 90 participantes, dos18 a 24 anos 70 

respondentes, e dos 46 aos 55 tiveram 65 respondentes e acima de 55 anos 57 

responderam à pesquisa. 

 

Gráfico 6- Grau de escolaridade 

 

 Fonte: Autora (2020) 
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O gráfico 6 representa que os respondentes estão em busca de seu espaço, pois a 

maioria já possui graduação ou está cursando. Neste gráfico constam 345mulheres e 65 

homens onde ensino superior em andamento, 25 com ensino médio completo, 86 com o 

superior completo e 74 com pós-graduação. Em seguida estão relacionadas 92 com 

ensino médio incompleto, 20 com ensino fundamental completo e 8 respondentes com 

ensino fundamental incompleto. 

 

Gráfico 7- Nível salarial familiar 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 7 apresenta a situação financeira familiar dos consumidores que estão 

representadas por 345 mulheres e 65 homens. Sendo estes 63 possuem a renda de um 

salário-mínimo, 109 até dois salários-mínimos, 103 de três a quatro salários-mínimos,57 

de quatro a cinco salários-mínimos, 30 de seis a sete salários-mínimos,12 de oito a nove 

salários-mínimos e 35 até dez salários-mínimos. Totalizando 410 respondentes. 

Observa-se que neste gráfico como nos outros gráficos a pesquisa foi respondida por 

84% das mulheres e 16% dos homens, sendo assim, a maior parte da renda familiar 

varia de dois salários-mínimos até quatro salários-mínimos. Portanto são necessárias 

mais opções de lojas plus size desde o produto mais sofisticado ao mais simples para 

não comprometer a renda familiar.   
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Gráfico 8- Quantidade de filhos 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 8, representa o número de filhos por respondentes sendo estes os 

resultados, 106 responderam ter apenas 1 filho, 87 responderam ter 2 filhos, 29 

responderam ter 3 filhos, 11 responderam ter mais de três filhos, e 177 não tem filhos. 

 

Gráfico 9- Quantas pessoas moram incluindo você na mesma residência 

 

Fonte: Autora (2020) 
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No gráfico 9, representa quantas pessoas moram na mesma residência, incluindo 

o respondente do questionário sendo estes, que moram sozinhas, ou seja, apenas 1 

pessoa são 43 respondentes, 126 responderam que moram 2 pessoas, 113 responderam 

que moram 3 pessoas, 93 responderam que moram 4 pessoas e 35 responderam que 

moram mais de 5 pessoas na mesma residência. 

No próximo capítulo será apresentada a sequência da pesquisa com a  

demonstração  a qual representa as perguntas do questionário. Onde foram analisados os 

fatores que poderão influenciar no processo da compra, observando os pontos de vista 

dos consumidores em relação do conhecimento do que é plus size.  

 

6.2 O HISTÓRICO DO MERCADO PLUS SIZE 

 

Gráfico 10 -Você sabe o que é plus size? 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 10 da praticamente o início dos resultados da aplicação do 

questionário sobre o estudo plus size no Município de Cachoeira do Sul.  Na pergunta 

você sabe o que é plus size? Foi obtido 410 respostas sendo estas 97% responderam que 

sim que representa 396 de 410 respondentes, e 3% ou seja, 14 responderam que não 

sabiam. 
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Plus size diz respeito a tamanho maior, o termo é utilizado na área de moda para 

classificar pessoas que vestem peças de vestuário a partir do manequim 46. A expressão 

“Plus Size” é antiga e apesar das pessoas terem conhecido ela nos últimos anos, o termo 

foi utilizado pela primeira vez no ano de 1920 pela empresa Lane Bryant (uma marca 

norte-americana). A marca usou o termo para identificar a moda voltada a pessoas 

gestantes e mulheres mais robustas naquela época. (Academia do importador, 2020).   

Em pleno século XXI ainda ouvimos depoimentos onde à palavra plus size ainda 

é estigmatizada pela sociedade fazendo com que pessoas gordas tragam uma marca de 

preconceito junto com elas. ”Quando comecei a aprender a falar, já sabia dizer palavras 

como “bonita” e “feia”. E não demorou muito para eu entender que ser gorda 

significava que eu era feia e precisava emagrecer para ficar bonita” (GURGEL, 2020, 

p.15). 

 

Gráfico 11- Considerando que o termo plus size no vestuário é usado para pessoas que 

usam a partir do tamanho 46, quais as pessoas que você conhece que usam plus size? 

 

Fonte: Autora (2020)  

 

O gráfico 11 representa os respondentes que conhecem outras pessoas que  usam 

plus size, 5 responderam que seria a esposa, 22 responderam que são seus filhos, 22 os 

sobrinhos, 24 responderam que seria o marido, 48 conhecem seus vizinhos, e 268 

conhecem outras pessoas, e que não conhecem 21 respondentes. 
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Diante do crescimento desse público, suas reinvindicações e desejos sobre a 

moda plus size começam a ser escutados, com o aparecimento cada vez mais 

frequente deste perfil na mídia, e opções cada vez melhores para o 

consumidor, mas ainda há muito que evoluir, e a principal barreira a ser 

quebrada para o desenvolvimento das marcas é o preconceito. (SILVA, 2012, 

p.26) 

O público plus size vem crescendo notoriamente entre crianças, adultos e 

adolescentes. 

 

Gráfico 12- Tamanho de roupas você veste 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 12, apresenta o tamanho das roupas usadas pelos consumidores sendo 

estas 410 respostas onde são 365 femininos e 65 são masculinos. O tamanho de maior 

consumo, 40 ao 42 somando um total de 150 respondentes, e o 44 ao 46 somando um 

total de 99 respondentes, os tamanhos 36 ao 38 somou um total de 70 respondentes, 

seguido do tamanhos 46 ao 48 com 56 respondentes, a seguir já nos tamanhos 52 ao 54  

com 32 respondentes, e nos tamanhos 56 ao 58 obtive 2 respondentes e acima de 58 

apenas 1 respondente. Sendo assim obtive 189 respondentes que usam plus size,  sendo 

estes 21 homens respondentes da pesquisa vestem a partir do 44 e 46, para 168 

mulheres usam tamanhos  plus size. 
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Gráfico 13- Qual ocasião você encontrou maior dificuldade de comprar suas roupas plus  

size ? 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 13, representa quais as dificuldades dos consumidores que vestem 

roupas plus size, 7% responderam que é roupas do dia a dia, 4% para as festas de 

casamentos, 17% pessoas para festas sociais, moda fitness 3%, em todas as 

ocasiões25% respondentes que não usam plus size 44%.  

Atualmente, as pessoas são estimuladas a encarar a ditadura da beleza, da 

magreza e da saúde, como se fosse a única opção, cada vez mais o corpo vem sendo 

tratado como fator principal na boa convivência social, como se o ser gordo fosse errado 

e fora do padrão. (ALMEIDA; CANDIDO, 2014, p. 20). 
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Gráfico 14- Quantas lojas especializadas somente na moda plus size, você conhece no 

município de Cachoeira do Sul? 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 14 representa quais as lojas especializadas somente na moda plus size, 

os respondentes conhecem no município de Cachoeira do Sul. 200 respondentes 

responderam que conhecem apena 1 loja, 111 conhecem 2 lojas, 42 conhecem  3 lojas, 

mais de 4 lojas 16 respondentes conhecem, 41 responderam que conhecem outras lojas 

que vendem todos os tamanhos e tem algumas peças plus size.  

Para Sousa; Melo, (2017, pg.1) “A obesidade tem aumentado no mundo todo e 

as empresas de vestuário começaram a ampliar seus investimentos para melhor atender 

a esse público, criando lojas especializadas para vestuários plus size.” 
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Gráfico 15- Como você compra suas roupas plus size? Ou quando você compra para 

alguém que use roupa plus size. 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O Gráfico 15 traz a resposta dos consumidores plus size, e quando compram 

para outras pessoas que usam plus size 37% responderam que preferem lojas físicas em 

geral, talvez devido à pouca opção de lojas especializadas na moda Plus no município 

,13% lojas especializadas, somente em roupas plus size, 8% internet, 5% sacoleiras e 

37% não compram roupas plus size. 
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Gráfico 16 - Qual a melhor forma de experimentar roupas para você? 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 16 buscou respostas de todos os respondentes da pesquisa para uma 

melhor análise para os consumidores de qual é a melhor forma de experimentar roupas, 

45% gostam de levar para experimentar em casa, 49%, acham que é melhor 

experimentar em provadores de lojas físicas, 6% responderam que não costumam 

experimentar, já para os consumidores plus size em uma pesquisa em uma loja 

especializada obtive resposta como um consumidor gordinho gosta de experimentar 

suas roupas. 

 

Neste próximo capítulo será apresentada a sequência da pesquisa  onde será 

analisado pelos consumidores/ as, o mercado  plus size do município de cachoeira do 

Sul, conforme  representa as perguntas do questionário.  

 

6.3 ANÁLISES DO MERCADO PLUS SIZE SOB O PONTO DE VISTA DOS 

CONSUMIDORES/AS 
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Gráfico 17- Como você avalia o atendimento das lojas especializadas na moda plus size 

no município de Cachoeira do Sul? 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 17 descreve, como os respondentes da pesquisa, avaliam o 

atendimento das lojas especializadas na moda plus size no município de Cachoeira do 

Sul, ótimo obteve 4% de satisfação, muito bom 7%, bom 38%, ruim 28%; péssimo 2%, 

não avaliaram 42% índice próximo  que não usam plus size . 

O comportamento do consumidor não se resume ao que acontece no instante em 

que um consumidor entrega dinheiro e, em troca, recebe uma mercadoria ou serviço. 

Uma visão mais abrangente enfatiza esse processo incluindo as questões que os 

consumidores consideram antes, durante e depois da compra. (ASSIS,2011, p. 17). 

Comportamento do consumidor é o estudo de como indivíduos, os grupos e as 

organizações selecionam, utilizam e descartam bens, serviços ideais ou experiências 

para satisfazer suas necessidades e seus desejos. (SOLOMON, 2011 apud KOTLER E 

KELLER 2013 PAG 92). Já para Svendsen (2010 p. 129), “não consumimos apenas 

para suprir necessidades já existentes: nós o fazemos provavelmente para criar uma 

identidade”. 
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Gráfico 18- Em sua opinião a moda plus size é vista de forma preconceituosa no 

município de Cachoeira do Sul? 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 18, obteve 58% dos respondentes acham que a moda plus size não é 

vista de maneira preconceituosa no Município de Cachoeira do Sul, e 42% responderam 

que sim, que a moda plus size é vista de maneira preconceituosa no município de 

Cachoeira do Sul. 

 

Gráfico 19 - Você acha que o mercado, oferece vitrines sempre com roupas da moda 

atual para os clientes que usam moda plus size? 

 

Sim 

42% 

Não 

58% 

Sim 

9% 

Não 

44% 

As vezes 

26% 

Raramente 

21% 



51 
 

Fonte: Autora (2020) 

O gráfico 19, representa se o mercado oferece vitrines sempre com roupas da 

moda atual para os clientes que usam a moda plus size, apenas 37 respondentes 

responderam que sim, 180 responderam que não oferece, 107 responderam que as vezes 

e86 responderam raramente. Esta questão entra em pauta o pouco número de lojas 

especializadas na cidade e as demais lojas que trabalham com algumas peças plus size 

pouco divulgam em vitrines. 

 

Gráfico 20- Quanto você estaria disposto a pagar a mais na compra de uma roupa plus 

size? Mesmo que esteja comprando para outra pessoa que não seja para você mesma. 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 20, representa quanto a mais os respondentes estariam dispostos a 

pagar na compra de uma roupa plus size, mesmo aqueles que compram para outras 

pessoas sejam familiares, ou para dar de presente etc... O gráfico representa, o valor a 

mais que os respondentes estariam dispostos a pagar na compra de uma roupa plus size, 

mesmo que esta não fosse para ele mesmo, já que a oferta é pouca e a demanda é grande 

no município de Cachoeira do Sul, sendo estas as respostas 198 responderam que 

pagariam até 5%, 128 pagariam 10%, 38 pagariam15% e 46 pagariam até 20%. 

 

49% 

31% 

9% 

11% 

Cinco por cento Dez por cento Quinze por cento Vinte por cento
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Gráfico 21 Considere de 1 a 5 o atendimento e seu grau de satisfação a última vez que 

comprou roupas plus size no comércio local. Sendo estes. 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 21- representa o grau de satisfação, dos respondentes, a última vez que 

compraram plus size no comércio local, 39% respondeu que acharam bom, 7% 

responderam muito bom, 5% responderam ótimo, 8% ruim e 4%péssimo, e 37% nunca 

compraram. 

 

6.4 ANÁLISES DAS DE RESPOSTAS DESCRITIVAS NÃO OBRIGATÓRIAS SOB 

O PONTO DE VISTA DOS CONSUMIDORES / AS PLUS SIZE NO MUNICÍPIO DE 

CACHOEIRA DO SUL, VIA GOOGLE FORMS. 

 

 Neste capítulo em conformidade com a pesquisa realizada pela autora no 

Munícipio de Cachoeira do Sul a partir da aplicação via questionário google forms, 

apêndice (A) foram obtidos os seguintes resultados: Pontua-se que as referidas questões 

não eram obrigatórias, onde a autora questiona os respondentes, sobre o conhecimento 

das lojas especializadas no mercado plus size no município, os preconceitos voltados 

para quem usa tamanhos maiores com uma análise voltada para o  que tange a carência 

de mercado  plus size na cidade de Cachoeira do Sul. 

Hoje em dia, já pode se afirmar que a moda plus size está sendo inserida no 

mercado com grandes diferenças de modelagens em suas confecções, e mais valorizadas 

em cada segmento nas diferentes estações do ano. (SILVA, 2012, p.26) 

8% 
4% 

39% 

7% 

5% 

37% 

1 Ruim 2 Péssimo 3 Bom 4 Muito bom 5 Ótimo Nunca comprei
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Atualmente, as pessoas são estimuladas a encarar a ditadura da beleza, da 

magreza e da saúde, como se fosse a única opção, cada vez mais o corpo vem sendo 

tratado como fator principal na boa convivência social, como se o ser gordo fosse errado 

e fora do padrão. (ALMEIDA, CANDIDO, 2014, p. 20). 

Por serem questões abertas, muitas informações mencionaram várias 

dificuldades nas respostas, por isso todas as respostas foram incluídas em todas as 

questões. 

É importante percebemos que a grande maioria das respostas, mencionou o 

tamanho deixando claro que eram consumidores/ as, plus size, indicando que o mercado 

local, ainda não atende as necessidades desses consumidores /as, outro fator que foi 

citado por número relevante, foi o atendimento nas lojas na cidade de Cachoeira do Sul, 

que novamente revalida a ideia de que o mercado local não atende os consumidores/ as 

de forma satisfatória. 

Outro fator “tamanho maior” é considerado como uma grande dificuldade de 

comprar roupas, o preço elevado, a falta de modelos de roupas mais jovens e voltados 

mais para a moda plus size também foram bastante citados. Muito provavelmente isso 

acontece porque a grande parte das lojas não dispõe de tamanhos grandes (com exceção 

das lojas   especializadas e específicas para esse público,  salienta-se  que ainda  existe 

muito preconceito de atender pessoas gordas em lojas não especializadas na moda plus 

size, tais respostas corrobora para analisar que o preconceito, a pouca opção de lojas 

plus size, e deixa claro que existe uma grande deficiência neste nicho de mercado no 

município de Cachoeira do Sul.  

Importante salientar, que as respostas analisadas partiram de consumidores/as 

plus size. 

O comportamento do consumidor não se resume ao que acontece no instante em 

que um consumidor entrega dinheiro e, em troca, recebe uma mercadoria ou serviço. 

Uma visão mais abrangente enfatiza esse processo incluindo as questões que os 

consumidores consideram antes, durante e depois da compra. (ASSIS, 2011, p. 17). 

 

6.5 UMA ANÁLISE DO MERCADO PLUS SIZE DE CACHOEIRA DO SUL A 

PARTIR DAS PROPRIETÁRIAS DE LOJAS 
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O objetivo destas entrevistas foi de obter informações sobre o histórico das 

Empresas ramo de atuação da moda plus size na cidade de Cachoeira do Sul e as 

estratégias e ferramentas de administrar o segmento para que acompanhe a moda por 

elas utilizadas e como obtém retorno do uso delas sendo elas todas as proprietárias do 

gênero feminino.  

Três delas consumidoras plus size e a outra com maior conhecimento do 

mercado plus size em Cachoeira do Sul foi a pioneira a atuar neste ramo na cidade. O 

questionário foi elaborado pela autora. 

Duarte (2012), entrevista semiaberta é uma complexidade, declara que este 

modelo de entrevista, origina o problema da pesquisa, e procura abranger o estudo do 

tema em pauta. Embora todas as entrevistas  serem de perguntas idênticas as indagações 

deram liberdade às interrogadas sobre as respostas. 

As entrevistadas, cito lojas a, b, c e d, afirmam num todo terem as lojas físicas 

na cidade de cachoeira do sul, todas  elas com experiência de mercado no ramo plus 

size, todas afirmam que a criação das lojas foi a visão da necessidade de mais 

representantes  e inclusões no mercado plus size na cidade de Cachoeira do Sul. 

Salientam ainda a dificuldade e carência que os consumidores plus size tem de 

encontrar peças diversificadas, assim elas sempre procuram atender seus gostos e 

estilos. Afirmam ainda que no mercado da moda os tamanhos normais estão sempre em 

evidência, sempre crescendo sempre em alta, já o mercado plus size é diferente, está 

mudando algumas coisas, mas ainda falta muito para ficar a altura dos tamanhos 

normais.  

O modo pelo qual nos apresentamos em sociedade é uma representação de nós 

mesmos, da nossa personalidade, do grupo ao qual pertencemos dos nossos gostos 

estéticos e da nossa visão de mundo. Ao escolhermos um modo de nos vestir e nos 

comportar, estamos seguindo ou infringindo as regras sociais; mas ainda que 

inconscientemente, estamos sempre nos relacionando com elas, e nessa relação 

exprimimos a nossa individualidade. (PRONI, 2008, p.162).  

Sendo assim três das quatro proprietárias  consumidoras plus size, sabem usar de 

psicologia com seus consumidores/as,  quando falam de preconceitos que enfrenam, 

trabalham com a auto estima das clientes, porque ainda enfrentam dificuldades 

profissionais tais como fornecedores, a deficiência de modinha plus size, porque 

tamanhos maiores afirmam no geral os produtos são deficientes, principalmente quando 

diz respeito a moda da estação. 
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A autora chegou a uma análise geral ao final das entrevistas, que as maiores 

dificuldades encontrada pelas entrevistadas, é quando chega as/os clientes com 

autoestima baixa  se achando feios, não se aceitam, falam, desabafam que desde a 

infância ouve comentários que criança goda é feia.  

Em pleno século XXI ainda ouvimos depoimentos onde à palavra plus size ainda 

é estigmatizada pela sociedade fazendo com que pessoas gordas tragam uma marca de 

preconceito junto com elas. ”Quando comecei a aprender a falar, já sabia dizer palavras 

como “bonita” e “feia”. E não demorou muito para eu entender que ser gorda 

significava que eu era feia e precisava emagrecer para ficar bonita” (GURGEL, 2020, 

p.15). 

 Afirmam que falta um maior interesse dos empresários, e empreendedores para 

ter mais lojas especializadas em plus size. Durante a entrevista todas  salientam  que não 

estão trabalhando com condicional devido a pandemia da corona vírus (COVID 19). 

6.6 ANÁLISES DA MODA PLUS SIZE NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL 

SOB O PONTO DE VISTA DE UMA FINALISTA MISS PLUS SIZE QUE RESIDE 

NA CIDADE CACHOEIRA DO SUL 

  

O objetivo desta entrevista foi de obter informações, sobre a moda plus size  na 

cidade de Cachoeira do Sul.  

 A entrevistada relata seu histórico sobre a moda dizendo que usa a moda plus 

size desde que nasceu, mas entrar no mundo plus size foi através de um concurso que 

me convidaram para participar, a sede era em Porto Alegre, mas devido a pandemia  do 

corona vírus (COVID 19),se tornou um concurso on line, onde se relacionou mais com 

a moda plus size  nem  sabia que existia esse mundo plus.  

Salienta que o mercado plus size de Cachoeira do Sul é bem complicado,  as 

roupas plus são caras, e não trabalham com tanta modinha, mais para senhoras. 

A moda faz parte do dia a dia da sociedade e, ela é integrante dos nossos 

costumes sociais, ela nos causa interesses pessoais onde passamos a procurar 

saber o que está em mais evidência, e quais as tendências de cada estação 

ditadas por esse universo onde ela não é unificada e sim teria que ser feita 
para todos às modelos e não somente para os considerados perfeitos. 

(SILVA, 2012, p.17 apud STENZEL, 2002, p.66).  

“Nas eras da moda, dominam o culto das novidades assim como a imitação dos 

modelos presentes e estrangeiros prefere-se ter semelhança com os inovadores 

contemporâneos do que os antepassados.” (BARD, 2013, p.24 apud LIPOVETSKY, 

2005, p. 33). 
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A moda é em última instância, uma forma de expressão artística, 

representando, como tal, o espírito de sua época. E, sendo moda uma arte, 

para compreendê-la em toda sua riqueza, torna-se necessário não apenas 

focalizarmos os seus elementos estéticos, mas, principalmente, devemos 

inseri-la no seu tempo e lugar, no sentido de descobrir as profundas ligações 

que mantém com a sociedade que a produziu (SILVA, 2009, p.32).  

 

Quanto a preconceito com pessoas gordas, salienta que sofreu preconceito de 

chegar chorando em casa, já que fez dietas anormais para caber em uma roupa, isto foi 

bem na época da sua adolescência, tem muitos conhecidos que usam plus size  que já 

sofreram preconceitos em lojas em Cachoeira do Sul, finaliza falando que  o trabalho da 

autora,  poderá trazer a conscientização de lojistas,  e despertar um olhar mais crítico, 

para  novos empreendimentos na moda plus, mercadorias destinadas a este público que 

não são poucos no município, com certeza vai ser maravilhoso. Enfatiza que pessoas  

usam plus size tem no mundo inteiro, eles devem avaliar isso num todo, avaliar os 

consumidores porque hoje em dia a maioria das pessoas são grandes.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adversidade de se encontrar produtos do vestuário para o público plus size no 

município de Cachoeira do Sul, impulsionou o interesse a condução desse trabalho, 

explorando o mercado da moda plus size no mercado local.  

Apesar de representar uma grande parte da população Cachoeirense o público 

plus size segue com opções limitadas tanto de locais de compra como de oferta de peças 

para consumo. 

Ao longo desse estudo, foi possível perceber que as necessidades e as demandas 

deste público em específico na cidade de Cachoeira do Sul, estão inseridas em um 

estudo com forte potencial para a pesquisa e investimentos de futuros empreendedores, 

neste nicho de mercado tão pouco explorado no mercado local.  

Mesmo com inúmeras dificuldades encontradas ao longo do processo, a pesquisa 

não foi feita somente com consumidores plus size, mas a autora buscou direcioná-la 

principalmente para os consumidores  plus size, pelo motivo de ainda existir uma certa 

barreira de liberdade de expressão para se aproximar de alguém que veste plus size. 

Deste modo foi feita uma  pesquisa no google forms, mesmo assim para tal 

objetivo  ser atingido, ainda não foi possível realizar em especial somente para as 

consumidores plus size, mas foi obtido o máximo de respostas por consumidores/as   

objetivando o estudo pretendido. 

Embasou-se para o melhor desenvolvimento com uma  pesquisa semiestruturada 

com as lojas que trabalham em específico para este público plus size, para melhor 

embasamento do estudo foi aplicada uma pesquisa sobre a moda plus size com a 

finalista mis plus size dando originalidade para o tema escolhido a análise  do mercado 

da moda plus size, onde proporcionou a autora, melhor gerenciamento na aplicação dos 

conhecimentos teóricos e práticos ao longo da formação acadêmica. 

 Essa prática fez com que todos os conhecimentos fossem colocados a prova, o 

que se refere a elevação correta dos processos metodológicos para estruturar 

adequadamente todas as etapas, até a conclusão deste. 

Em uma sociedade em contínuo desenvolvimento no município de Cachoeira do 

Sul, na qual os consumidores que vestem plus size a desigualdade da moda é definida 

pela sociedade em um padrão de beleza não real ao que condiz ao todo da população 

Cachoeirense. 
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Por isso faz-se necessário levar para âmbitos acadêmicos a discussão de mais 

projetos de estudos que ajudem nessa igualdade, que venham a beneficiar os 

consumidores do município de Cachoeira do Sul, não somente algumas partes da 

população Cachoeirense, mas sim a todos aqueles que aqui habitam, visando como 

objetivo fazer com que o histórico plus size  pesquisado ao longo do processo desperte 

maior interesse em futuros empresários de empreender no mercado da moda plus size 

no comércio local. 
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APÊNDICE 

Apêndice A - Questionário da pesquisa 

1. Você reside no Município de Cachoeira do Sul? 

( ) sim  ( ) não 

 

2.Se sua resposta for não qual o município que você reside?  

( ) sim  ( ) não 

 

3. Bairro ou localidade de sua residência 

( ) Aldeia ( ) Alto dos Casemiros  ( ) Augusta 

( ) Barcelos  ( ) Barcelos ( ) Bom Retiro 

( ) Carvalho ( ) Cavalheira  ( ) Centro 

( ) Charqueada ( )  Cohab ( ) Cristo Rei  

( ) Drews ( ) Eucaliptos ( ) Fátima 

( ) Frota ( ) Funcap/Preusller ( ) Gonsalves  

( ) Habitar Brasil ( ) Marina ( ) Marques Ribeiro 

( ) Medianeira ( ) Noêmia ( ) Oliveira 

( ) Otaviano ( ) Parque Primavera ( ) Parque Escopel 

( ) Parque Xangrilá ( ) Passo do Moura ( ) Poço Comprido 

( ) Ponche Verde( ) Prado ( ) Promorar 

( )Quinta da Boa Vista( )Quinta da Boa Vista( ) Rio Branco 

( ) Santa Helena ( ) Santa Teresinha( ) Santo Antônio  

( ) São José( ) São Luís( ) Soares 

( )Tibiriçá( ) Tupinambá( ) Universitário 

( ) Vila Verde( ) Virgilio Zayme Zin( ) Visconde de Mauá 

( ) Interior do Município 

5.Qual é seu gênero? 
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( ) feminino ( ) masculino ( ) não binário 

 

6.Qual é a sua faixa etária ( idade) 

( ) Até 18 anos 

( ) 18 a 24 anos 

( ) 25 a 35 anos 

( ) 36 a 45 anos 

( ) 46 a 55 anos 

( ) acima de 55 anos 

 

7.Qual é seu nível de escolaridade 

( )Ensino fundamental incompleto 

( ) Ensino fundamental completo 

( )Ensino médio incompleto 

( )Ensino médio completo 

( )Ensino superior incompleto 

( )Ensino superior completo 

( )Pós Graduado 

 

8.Nível salarial familiar 

( ) Um salário-mínimo ( R$ 1.045,00) 

( ) Até dois salários-mínimos 

( ) De três a quatro salários 

( ) De quatro a cinco salários-mínimos 

( ) De seis a sete  salários-mínimos 

( ) De oito a nove salários-mínimos 

( ) Até dez salários-mínimos 

 

9. Quantos filhos você tem 

( ) Não tenho filhos 

( ) Um filho 

( ) dois filhos 

( ) Três filhos 
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( ) Mais de três filhos 

 

10. Quantas pessoas incluindo você moram na mesma residência? 

( ) 1 pessoa 

( )2 pessoas 

( )3 pessoas 

( )4 pessoas 

( )Mais de 5 pessoas 

 

 

11.Você sabe o que é plus size? 

( ) sim ( ) não 

 

12. Considerando que o termo plus size no vestuário é usado para pessoas que vestem 

acima do tamanho 46 quais  as pessoas que você conhece que usam plus size? 

( ) Meus filhos 

( ) Meus sobrinhos 

( ) Meus vizinhos 

( ) Meus netos 

( ) Minha esposa 

( ) Meu marido 

( ) Outras 

( ) Não conheço 

  
13. Que tamanho de roupas você veste? 

( ) 36 ao 38 

( ) 40 ao 42 

( ) 44 ao 46 

( ) 48 ao 50 

( ) 52 ao 54 

( ) 56 ao 58 

( ) Acima de 58 

 

14. Como você compra suas roupas plus size? Ou quando você compra para alguém que 

use plus size. 

( ) Internet 
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( ) Lojas físicas em geral 

( )  Lojas físicas especializadas somente na  moda plus size 

( ) Sacoleiras 

( ) Não compro roupas plus size 

 

15. Qual a ocasião que você encontrou maior dificuldade de comprar suas roupas plus 

size? 

( ) Dia a dia 

( ) Casamento 

( ) Festas sociais 

( ) Moda fitness 

( )Em todas as ocasiões 

( ) Não uso plus size 

 

16. Quantas lojas especializadas somente na moda plus size você conhece no Município 

de Cachoeira do Sul? 

( ) 1 loja 

( ) 2 lojas 

( ) 3 lojas 

( ) Mais de 4 lojas 

( ) Outras 

 

17.Você saberia informar o nome das lojas ou da loja especializadas em roupas plus size 

no município de Cachoeira do Sul? 

 

18. Qual a melhor forma de experimentar as roupas para você? 

( ) Provadores de lojas físicas 

( ) Levar par experimentar em casa 

( )Não costumo experimentar 
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19. Como você avalia o atendimento das lojas especializadas na moda plus size em 

Cachoeira do Sul? 

( ) Ruim 

( ) Péssimo 

( )Bom 

( ) Muito bom  

( ) Não avalio 

 

20. Você tem algum comentário a fazer acerca do atendimento nas lojas de vestuário na 

cidade de Cachoeira do Sul? 

 

21. Em sua opinião a moda plus size é vista de forma preconceituosa no município de 

Cachoeira do Sul? 

( ) Sim 

( ) Não 

22. Se sua resposta for sim especifique o motivo que levou você ver esta forma de 

preconceito na moda plus size no município de Cachoeira do Sul? 

 

23. Você acha que o mercado oferece vitrines, sempre com roupas da moda atual para 

os clientes que usam moda plus size? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Às vezes 

( ) Raramente 

 

24. Quanto você estaria disposto a pagar a mais na compra de uma roupa plus size? 

Mesmo que esteja comprando para outra pessoa sem ser para você mesma. 

( ) 5% 

( ) 10% 

( ) 15% 

( ) 20% 
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25. Considere de 1 a 5 o atendimento e seu grau de satisfação a última vez que comprou 

roupas plus size no comércio local, sendo estes: 

( ) 1 ( ruim) 

( ) 2( péssimo) 

( ) 3 ( bom) 

( ) 4 (muito bom) 

( ) 5 (ótimo) 

( )  Nunca comprei 

 

26. Você gostaria de adicionar algum comentário acerca do assunto Mercado plus size? 

 

Apêndice B - Questionário aplicado para empresas plus size 

 

1)Você poderia fazer um breve relato sobre o histórico da tua loja? 

2) Por que você escolheu este segmento para trabalhar? 

3 )O que você entende por  mercado da moda atualmente? 

4) O que falta para ter mais lojas especializadas em plus size? 

5) A moda plus size, está ou não inserida devidamente no mercado de cachoeira do sul 

para você? 

6) Você costuma acompanhar o comportamento e o perfil dos seus consumidores? 

7) Como você costuma expor suas mercadorias plus size? 

8) Você costuma viajar para comprar as mercadorias ou compra de representantes? 

9) A localização de sua loja agrada sua clientela? 

10) Você pretende abrir alguma filial de sua loja plus size?  

11) Como suas clientes gostam de experimentar as roupas que elas procuram? 

12) Você trabalha com condicional? 

13) Você usa redes sociais? 

14) Quanto tempo você trabalha com a moda plus size? 

15) Você iniciou trabalhando com plus size? Ou optou mais tarde só pelo plus? 

16) O que você busca fazer quando uma pessoa que veste  plus size se queixa do 

preconceito que existe para quem veste tamanhos maiores? 
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17) Pode me descrever quais as dificuldades que ainda hoje encontra para encontrar 

fornecedores de roupas plus que seguem as tendências da moda atual de cada estação? 

18) Quais as maiores dificuldades que você encontra no dia a dia da sua loja? 

 

 

Apêndice- C questionário para mis plus size 

1- Você poderia fazer um breve relato sobre seu histórico no mundo plus size? 

2-Fale sobre você, e sobre sua carreira na moda plus size? 

3-Como você ingressou no ramo da moda plus size até concorrer a mis plus size? 

4-Poderia me descrever o que você acha do mercado da moda plus size na cidade de 

cachoeira do sul? 

5-Poderia-me linkar se já enfrentou algum preconceito por usar tamanhos maiores? 

Pode me descrever em relação ao procurar roupas da moda atual de cada estação. 

6-O que você acha que meu trabalho de conclusão de curso (tcc) poderá trazer de 

benefício  as consumidoras da moda plus size no município de cachoeira do sul? 
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