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Análise do público alvo

A proposta

Criar um aplicativo que atenda a necessidades de clientes

que não tem tempo ou não gostam de enfrentar filas em

provadores de loja.

Objetivo

Facilitar o público a decidir com conforto e tranquilidade,

sua preferência por uma determinada peça de roupa.



O cliente inicial é as lojas do segmento de

vestuário contratantes do serviço, dispostos a usar a

tecnologia para alcançar uma necessidade não

compreendida antes.

Análise do público alvo

Target

Segmentação

Geografico; O aplicativo incialmente

será disponibilizado para a capital de

São Paulo, onde se encontra o maior

número de lojas do cliente CAEDU

Demografica;Será utilizado pelo target

da própria marca, sendo de ambos os

sexos, idade entre 16 aos 45 anos. De

classe B2, B1 e C1. Residente na Capital

de São Paulo, sem credo definido e com

diversidade de etnias.



Segmentação comportamental

Busca do beneficio no produto 

A facilidade e a comodidade ao utilizar o produto, sem ter que provar a roupas fisicamente.

Status do usuário 

O Bem-estar de poder usufruir com conchego e tranquilidade o aplicativo sem ser importunado com

eventuais problemas.

Taxa de uso

O aplicativo terá taxa inicial considerada pela empresa criadora dirigindo os gastos entre criação,

desenvolvimento, testes e comercialização. Preço negociado diretamente com o cliente.

Status de fidelidade

altamente leais, sempre comprando a mesma marca, produto.



Qual o diferencial do nosso produto nesse mercado?

Ele é o primeiro no seguimento o seu principal diferencial será a inovação e satisfação do cliente

final por poder visualizar as peças que ele escolher sem ter que vesti-la

Qual posicionamento que a nossa empresa irá tomar?

Mostrar o benefício que o aplicativo dispõe, tanto para o nosso cliente inicial, as lojas, quanto para o

cliente final. Associando o aplicativo a um benefício esperado pelo consumidor.

Qual será a estratégia?

Vamos trabalhar a praticidade de ter como opção o uso do app ao invés de ir até uma loja para ver as

roupas.

Segmentação comportamental



Análise de ambiente

Macroambiente

 Segmento de vestuário e tecnologia digital.

 

Ambiente demográfico
 

Ambiente econômico
 

Ambiente natural
 

Ambiente tecnológico
 

Ambiente político e legal
 

Ambiente sociocultural
 

 

 



Microambiente

 

Empresa
 

Clientes
 

Fornecedores
 

Intermediários de marketing
 

Concorrentes
 

Públicos
 

 

Análise de ambiente



Análise SWOT
FORÇAS

Pioneiro no segmento;
Praticidade no uso;
Produto inovador; Facilitação
do acesso do cliente com as
lojas.

Restrição a quantidade
total de peças nas lojas;
Tamanhos restringidos ao
do fabricante do vestuário;
Tecnologia V.R não
compatível com a versão
do celular.

Fidelização do target para a
marca contratante;
Extensão da loja física;
 Comodidade para o cliente
final.

Limitação a redes de dados
para compra do produto;         
Surgimento de concorrentes
diretos;
A desvalorização da moeda
nacional e a baixa procura por
causa da economia

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADE AMEAÇAS



Análise SWOT

DIAGNÓSTICO / PROGNÓSTICO

Suprir o gap encontrado na área de contato com os clientes que não gostam ou não se sentem confortáveis

em frequentar provadores de roupas. 

 

De forma a considerar cada vertente do mercado tecnológico e vestuário, o app tem como principal atividade

promover o melhor desempenho e experiência para o consumidor final, facilitando o contato com as marcas e

fidelizando o consumo de seus produtos, visando conforto e praticidade.



MIX DE MARKETING

P DE PRODUTO
 A classificação do nosso serviço (app), que utilizará de tecnologia de Realidade Aumentada, encaixa-se em

produtos não procurados, por ser um produto inovador, de pouca procura e que exigirá um maior esforço nas

etapas de comunicação e marketing.

 

P DE PREÇO
 Considerando criação, desenvolvimento, manutenção do serviço e hospedagem em servidor, o

valor de venda do app é R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) mais valores mensais sobre ordem de ajustes e

manutenção. 
Valor baseado nos custos para se desenvolver um app para celular:

(https://www.esauce.com.br/blog/qual-equipe-necessaria-e-quanto-custa-criar-um-app/

 

P DE PRAÇA
Uma vez que estamos desenvolvendo um serviço pioneiro, nosso app será distribuído de forma direta,

entregando ao consumidor acesso a funcionalidades inovadoras e originais no mercado. Sendo que nosso

catálogo contará com varejistas parceiros, estabelecidos mediante a venda dos espaços no app. Inicialmente,

o canal 1 será entre fabricante e loja e o canal 2 entre varejista e cliente.



P DE PROMOÇÃO
 Inicialmente será o de comunicação pessoal, mediante a negociação direta com empresas para o contrato do

produto/serviço. E, posteriormente, de forma interpessoal, para gerar o desejo do target da empresa referente

ao produto/serviço que a empresa estará contratando do nosso trabalho.

 

COMPOSTO DE PROMOÇÃO
 

Publicidade:
 Através de revista voltada à área tecnológica e do segmento de moda e comportamento, será veiculada uma

matéria falando sobre a praticidade do app. Utilizando, também, de programas televisivos como “Pequenas

Empresas & Grandes Negócios”, “Esquadrão da Moda” e a novela “A Dona do Pedaço”, com

o Plot placement através do personagem “Vivi Guedes” (Paolla Oliveira), que interpreta uma Digital Influencer.

 

Merchandising interno:
  Utilizando os vendedores e prestadores de serviço de cada loja contratante do app, usando de materiais para

divulgação com os clientes que visitarem as lojas físicas. 

 

 

 

MIX DE MARKETING



Promoção de vendas:
 Será oferecido, internamente, um valor de desconto por selecionar e finalizar o pedido diretamente pelo app,
por cartão de crédito, finalizando a compra e oferecendo um benefício a mais às lojas contratantes do nosso

serviço.

 

Eventos e experiências:
 

O app será divulgado em feiras de tecnologia, como na semana de moda em São Paulo, e em pequenos

eventos particulares, a fim de que tenhamos contato com o público final e com potenciais clientes. 

 

MIX DE MARKETING



APLICATIVO
TELA AO ABRIR LOGIN CADASTRO



APLICATIVO

ESCOLHA DA LOJA LOCALIZAÇÃO TELA INICIAL

home
favoritoscâmeracarrinho

comprastela de escolha da loja
parceira para
experiência do cliente
final.



APLICATIVO

ESCOLHA DA SEÇÃO ESCOLHA DA PEÇA

ao escanear, o cliente pode
apertar o "reserva" ou a seta
de "esquerda" para retornar à
tela anterior.

 o "Vestir-se" dá ao cliente o
acesso ao escaneamento
corporal para teste da peça.
 

VESTIR-SE



APLICATIVO

tela de reserva, que dá a opção
ao cliente para pagamento
direto na loja onde irá retirar o
produto.

após confirmado o pagamento, seu
comprovante será enviado para o e-
mail cadastrado, bastando apresentá-
lo na loja mais próxima para a retirada
do produto.

FINALIZAR COMPRA FINALIZAR RESERVA POP-UP
PROMOCIONAL

para alcançar novos usuários, após a
finalização do pedido, será exibido um pop-
up com CTA para compartilhar a experiência
nas redes sociais e ganhar um cupom de 10%
em sua próxima reserva no aplicativo.



APLICATIVO




