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Resumo 

 Esse projeto teve como objetivo o estudo do comportamento da 
consumidora de Moda plus size, em relação às questões da vaidade, autoestima e 
autoconceito. Foi escolhido este segmento, pois é notória a escassez de oferta de 
artigos de Moda para as “gordinhas”. Isto faz com que elas tenham uma relação 
conflituosa com seus corpos, podendo ocasionar problemas em sua autoestima e 
autoconceito. Foram realizadas pesquisas quantitativas, medindo os conceitos 
vaidade, autoestima, autoconceito e importância da Moda, obtendo os perfis “De 
bem com a vida” e “Insatisfeitas”. Os resultados mostram que apesar das mudanças 
no segmento ainda há muito para ser desenvolvido e que a vaidade, autoestima e 
autoconceito influenciam o comportamento de compra, visando alcançar uma Moda 
cada vez mais democrática. 
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1. Introdução 

  

 Alguns autores, como Coupry (1990), questionam o atual mundo magro e 

os corpos cada vez mais estereotipados. Um estudo conduzido por Felerico (2011), 

que ressalta a cultura ao corpo e como a mídia o retrata, classificou como “corpos 

atormentados” os corpos obesos ou acima do peso, que são tão rejeitados pela 

sociedade atual. Segundo dados do IBGE (2004), mais da metade da população 

brasileira encontra-se acima do peso ideal. Somente em São Paulo, segundo 

levantamento feito pelo Incor e pelo Hospital da Criança da USP, 66,3% dos 

paulistanos estão acima do peso (ESTUDO, 2013).  
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 A Moda em geral tem uma influência considerável na autoestima de uma 

mulher. Para a “gordinha" o fato de não achar roupas que sigam as últimas 

tendências e que sirvam perfeitamente no seu corpo, que já é rejeitado pela 

sociedade, pode ser um fator determinante a afetar não só a sua autoestima, mas o 

seu autoconceito também, podendo proporcionar alguns problemas. 

 Esse estudo tem como objetivo principal estudar a consumidora 

brasileira do segmento plus size, as “gordinhas”, relacionando seu comportamento 

com as questões de vaidade, beleza, importância da Moda para elas e como elas 

lidam com sua autoestima e seu autoconceito. Foram realizadas pesquisas para 

analisar como o setor de Moda brasileiro atende suas necessidades. 

 A pesquisa realizada foi quantitativa, medindo os conceitos de vaidade, 

autoestima, autoconceito e envolvimento com Moda, com os quais foi realizada 

uma análise fatorial e uma análise de clusters, para identificar perfis de 

consumidoras dentro do segmento plus size. Foram entrevistadas 294 mulheres, via 

Internet, de todas as regiões do país, com índice de massa corporal (IMC) acima de 

30 e idade a partir de 14 anos.  

 Os resultados visam entender melhor a consumidora de Moda plus size, 

que pertencem a um segmento que ainda não foi estudado com profundidade no 

Brasil, mostrando a importância que a Moda tem para essa consumidora na sua 

autoestima e autoconceito, visando alcançar uma Moda mais democrática e 

direcionada aos corpos diferentes, mostrando que não é necessário ser magra para 

ser vaidosa, estar na Moda e sentir-se confiante. 

 

2. Referencial teórico 

 

2.1. Panorama geral do mercado de Moda Brasileiro 

  

 A Moda brasileira começa a ganhar destaque mundial, e o São Paulo 

Fashion Week está dentre as cinco maiores semanas de moda do mundo. O país é 

referência mundial nos segmentos de Moda praia e jeanswear (ABIT, 2013a). Com 

mais de 100 escolas e faculdades de Moda e com 30 mil empresas formais nesse 

setor (ABIT, 2012) e um faturamento anual de aproximadamente US$67 milhões 

(ABIT, 2013b), é fácil perceber que apesar das indústrias do setor têxtil não se 
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encontrarem no seu melhor estado, tem crescido ao longo dos últimos anos, o 

interesse da população por artigos da Moda, podendo ser comprovado pelo fato que 

dentro deste setor, a única parte que vem apresentando bons resultados. 

 Acompanhando o crescimento do setor, pode-se notar que as brasileiras 

estão cada vez mais dando importância para a Moda. Classificadas em segundo 

lugar em pesquisa que levantou as mulheres mais lindas do mundo (BRASILEIROS, 

2010), há uma certa pressão da sociedade sobre elas, que estão sempre em busca 

de tratamentos estéticos e preocupadas com a aparência. Um indicador dessa 

tendência é o fato do país ser o segundo colocado no ranking dos países que mais 

realizam cirurgias plásticas estéticas no mundo, perdendo apenas para os Estados 

Unidos (IBOPE, 2010).  

 Há um segmento no mercado feminino de Moda, ainda pouco estudado 

no Brasil, formado pelas consumidoras de moda plus size, mulheres acima do peso 

ideal. Apesar de esse segmento apresentar crescimento e expansão contínuos, 

ainda conta com poucas empresas de qualidade, apesar de existir forte demanda 

por esses produtos.  

 Após realização de desk research, foram encontrados alguns dados 

relevantes para descrição do segmento plus size. Este, segundo estudos, 

movimentou no Brasil, em 2011, cerca de R$ 5,2 bilhões somente nas linhas 

voltadas para o público adulto, sendo que este valor representa apenas 2,5% das 

coleções (EMPRESAS, 2012). Apenas em São Paulo há 200 lojas especializadas no 

atendimento deste segmento, mas ainda há um muito que melhorar para atender 

bem este público (PEGN TV, 2012). Para mostrar a importância da moda, foi criado 

para este público o Fashion Week Plus Size (FWPS) onde grifes do segmento 

desfilam suas peças. Este se tornou o principal evento do segmento no Brasil e se 

encontra na sua sétima edição (FASHION, 2013). 

 É comum encontrar em blogs na internet, matérias publicadas nas quais 

“gordinhas” reclamam da falta de roupas “bonitas” em tamanhos maiores ou 

pedem dicas de lojas para encontrar modelos bonitos e grandes. Uma leitura 

flutuante revelou que uma das reclamações mais comuns é que as roupas 

oferecidas são muito parecidas e que normalmente não seguem as últimas 

tendências da Moda. Apesar de algumas empresas do setor estarem remodelando 
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suas roupas para suprir essa lacuna, parece que as ações ainda não foram 

suficientes. 

 

3. Conceitualização Moda,Vaidade, Autoestima e Autoconceito 

 

 A Moda é um fenômeno sociocultural que está sempre em mudança e, 

assim como outros processos culturais, constrói identidades individuais e grupais, 

cria códigos e produz significados (VILLAÇA, 2007). Ela tem ligação direta com o 

prazer de ver e de ser visto e também está relacionada com a busca constante pela 

elegância e originalidade (LIPOVETSKY, 1989). Este prazer de ser visto oculta vários 

sentimentos e aspectos da psicologia humana, fazendo com que a Moda opere no 

inconsciente, podendo gerar uma alienação e total devoção a ela (NAVARRI, 2010). 

Portanto, o fato de uma pessoa não encontrar roupas no tamanho ideal, o fato dela 

não poder usar a Moda para expressar sua originalidade pode causar nela efeitos 

psicológicos, devido a essa relação com o inconsciente. Interligado com este ponto 

de vista está o conceito de vaidade que pode ser definida como o excesso nos 

cuidados com o corpo e com a beleza (STREHLAU; CLARO; LABAN, 2010). Para 

muitos a Moda se tornou uma finalidade de existência (LIPOVETSKY, 1989). 

 Toda a sociedade está imersa na Moda, que exerce cada vez mais o que 

a define: o efêmero, a sedução e a diferenciação marginal (LIPOVETSKY, 1989). 

Efêmero, por estar sempre em constante mudança. A sedução da Moda pode ser 

vista de várias maneiras, como a sua importância para a mulher se sentir bonita ou 

da devoção citada por Navarri (2010) Por fim, a diferenciação marginal pode ser 

entendida como a diversidade que ela é capaz de gerar, criando estilos.  

 Um conceito muito relacionado com a Moda é a beleza. Ao longo da 

história da humanidade, diversos estudiosos têm buscado definir o conceito e a 

essência da beleza e sua importância para a sociedade. Para Platão, a beleza vinha 

da simetria e da formação de um conjunto harmonioso de corpo, assim como para 

os renascentistas (ETCOFF, 1999). Saindo desta ideia de achar as medidas ideais, 

mais tarde Freud e outros cientistas sociais defenderam a famosa frase, que é 

muito aceita até hoje: “A beleza está nos olhos de quem vê.”. Em contrapartida, 

biólogos argumentam que a raiz da busca pela beleza é movida pelos genes e isto 

está relacionado com a seleção natural (ETCOFF, 1999). 
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 Com tantas linhas de pensamento, o conceito de beleza tornou-se difuso, 

e pode ser definido de diversas formas. As definições, em linhas gerais acabam 

ligando um pouco as ideias distintas sobre beleza, porém nota-se que ela aparece 

como algo intrínseco a um objeto, ressaltando as suas qualidades e adjetivos. Um 

ponto que pode ajudar a compreender a beleza é analisando a feiura. 

 A linha entre a beleza e a feiura é muito tênue e uma não pode existir 

sem a outra. Na sociedade contemporânea, enquanto a beleza ajuda a obter uma 

série de vantagens e a aceitação, já a feiura é excludente, condenável. O fato de 

alguém não ter um corpo saudável, magro e jovem (que é o estereótipo cultuado) 

já é suficiente para caracterizá-la como feia e fazê-la sofrer (NOVAES, 2004), 

fazendo com que sua autoestima, que se trata da positividade do autoconceito de 

uma pessoa (SOLOMON, 2011) seja reduzida. Diante deste cenário, a beleza se 

tornou uma obrigação (NOVAES, 2004), algo que deve ser buscado constantemente 

e a qualquer custo, sendo através de cuidados excessivos com a aparência 

(vaidade). A feiura, considerada desleixo, caracteriza uma ruptura estética e 

psíquica, que resulta em uma grande perda na autoestima (NOVAES, 2004), já que 

o feio é muitas vezes privado de grupos sociais pela sua condição física, sendo 

comprovado que pessoas feias, sobretudo gordas, têm mais dificuldade em 

encontrar parceiros e empregos, já que a sociedade opta por uma pessoa mais 

bonita e mais magra. Isso faz com que ela conviva diariamente com uma tensão 

constante entre o constrangimento psicológico e as exigências simbólicas (NOVAES, 

2004). 

 Ao mesmo tempo em que autores como Novaes (2004) e Etcoff (1999) 

apontam a tirania da sociedade atual em relação à beleza e os padrões estéticos 

estabelecidos pela mídia, outros autores como Crane (2006) creem que a beleza é 

rica em diversidade e não é tão padronizada. Um estudo de Hoff e Orofino (2010) 

afirma que a estética europeia ainda prevalece na mídia, assim como o corpo 

magro, porém pode-se notar a emergência de uma variedade de etnias, como 

negros, indígenas, asiáticos (HOFF; OROFINO, 2010).Porém, esta diversidade de 

apresentações não atingiu todos os tipos de corpos, como o da mulher “gordinha”. 

 O corpo é algo essencial para mostrar a sociedade quem o indivíduo 

realmente é. Autores como Coupry (1990) denunciam que este virou algo 

estereotipado pela sociedade mundial. Focando na análise do corpo na sociedade 
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brasileira, Goldenberg (2007) concluiu que o corpo brasileiro é um processo de 

reflexão coletiva. Um dos principais motivos que podem nos levar a esta reflexão 

coletiva é o fato do brasileiro ser estereotipado como bonito e com um corpo bem 

feito. Gilberto Freyre defende que há um alto grau de controle sobre o corpo da 

brasileira (apud GOLDENBERG, 2007). Este controle acaba criando um rótulo, que 

diz que toda mulher deve ser magra, bonita e bronzeada. Isto, por sua vez, faz com 

que aumente o individualismo e as pressões sociais sobre o indivíduo 

(GOLDENBERG, 2007), o que é refletido através de diversas atitudes como a busca 

constante por um corpo ideal (magro), por meio de plásticas, dietas, entre outros 

procedimentos. Uma atitude importante e preocupante que este controle gera é 

exclusão do corpo que foge do padrão socialmente aceito, que mais uma vez pode 

ser representado pelos corpos que as “gordinhas” possuem, que faz com que haja a 

dimunuição do autoconceito, entendido como o conjunto de crenças que uma 

pessoa tem de seus atributos e como os avalia, podendo ser dividido em três tipos: 

o real, o ideal e o social (SOLOMON, 2011). Para fugirem desta exclusão muitas 

mulheres apelam para procedimentos ainda mais radicais como a cirurgia 

bariátrica, que consiste em uma intervenção de grande porte recomendada para 

pacientes que correm risco de vida devido ao alto grau de obesidade (KELLES, 

2009).Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) 

em 2010 foram realizadas 60.000 cirurgias (SBCBM, 2013). 

 Corpo, Moda e beleza possuem uma forte integração entre si. Se o corpo 

é responsável por transmitir significados, então a Moda pode ser considerada um 

instrumento para conseguir transmitir esses significados, buscando sempre atingir o 

objetivo que é a beleza. Há pessoas se utilizam da vaidade como estratégia para 

chegar à beleza. 

 Alguns autores, como Villaça (2007), defendem que o corpo se torna 

vítima da Moda. Se ao mesmo tempo a Moda oferece ao corpo estratégias para se 

expressar e de se libertar, em contrapartida, ela também traz todo o controle 

relacionado à imagem que o mundo fashion tem (VILLAÇA, 2007), fazendo com que 

o corpo sempre esteja ligado à Moda. 

 

4. Procedimentos metodológicos 
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 Para esta pesquisa foi realizado um levantamento dos dados secundários 

através de desk research e pesquisa bibliográfica para a confecção do panorama 

geral do mercado de Moda brasileiro. Após o levantamento destes  dados, para 

mensurar os conceitos abordados foi realizada uma pesquisa quantitativa, com 

aplicação de questionário online para uma amostra por conveniência formada 

por mulheres a partir de 14 anos e com IMC corporal acima de 30. Neste 

questionário haviam perguntas para medir o comportamento de compra e as 

escalas de Vaidade, desenvolvida por Durvasula, Lysonski e Watson (2001); 

autoconceito, conforme empregada por Strehlau, Claro e Laban (2010); 

autoestima, desenvolvida por O’Guinn e Faber (1989); importância de Moda, 

conforme apresentada por Bruner e Hensel (1992).  

 Após tratamento e análise dos dados obtidos com os questionários, foram 

realizadas uma análise fatorial, seguida por uma análise de clusters, utilizando 

o software SPSS. 

 As técnicas e os procedimentos adotados possibilitaram traçar o perfil 

das consumidoras “gordinhas” de acordo com suas personalidades e com suas 

opiniões a respeito dos temas abordados na pesquisa, bem como ajudando a 

descrevê-las em suas características demográficas. 

 

5. Resultados obtidos 

 

 Com a obtenção de 294 questionários, 217 puderam ser aproveitados.A 

idade e o IMC das entrevistadas podem ser observados nas figuras I e II. 

 

 

Figura 1- Idade 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 2 - Índice de Massa Corporal 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Com a realização da análise descritiva, chegou-se aos seguintes 

resultados: As “gordinhas” esperam que daqui a cinco anos a Moda brasileira 

seja bem resolvida com questões como o tamanho das roupas, seja oferecendo 

tamanhos maiores ou padronizados. Uma parte das entrevistadas 

(aproximadamente 9%) também mostrou preocupação com a questão de mais 

variedade de design. Em geral, a dificuldade em encontrar roupas que sigam as 

tendências da Moda é alta, porém para boa parte das entrevistadas isto não faz 

diminuir a frequência de compra, sendo que na amostra analisada nota-se a 

existência de dois grupos neste quesito: que realizam compras pelo menos uma 

vez por mês e aquelas que realizam compras com menos frequência. 

 As “gordinhas” não se sentem tão atraentes por conta de seus corpos, 

conforme vistos nas escalas vaidade e autoconceito. Este sentimento leva a 

falta de confiança, que acarreta numa diminuição da autoestima. O problema 

com o corpo pode ser explicado por diversos fatores, como os corpos 

estereotipados (COUPRY, 1990), pela pressão da sociedade sobre o corpo da 

mulher apontados por Novaes (2004) e Goldenberg (2007). 

 A vaidade das entrevistadas se expressa através da maneira de ser vista 

e não de suas realizações profissionais e as “gordinhas”, apesar da falta de 

confiança em si mesmas e baixa autoestima em geral, procuram sempre 

aparentar estar bem, conforme demonstrado na escala vaidade. 

 A questão da autoestima é algo que deve ser trabalhado por uma parte 

delas, porém esta escala apresentou desvios padrões altos que demostram a 

existência de dois grupos: autoestima alta e autoestima baixa. 
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 Em geral, as entrevistadas não se consideram feias e acreditam ter um 

rosto bonito, porém desejam ser mais atraentes, mostrando mais uma vez seus 

conflitos com seus corpos. 

 Os critérios relacionados com a Moda não se mostraram tão significativos 

quanto era esperado. A maioria das entrevistadas acredita que uma pessoa deve 

ter estilo e se vestir bem, porém grande parte não utiliza a Moda como 

instrumento. 

 Já com os resultados da análise fatorial, chegou-se as seguintes 

conclusões: é possível afirmar que a vaidade está fortemente relacionada com o 

fator “Atração”, devido às cargas fatoriais obtidas. O fator “Aparência” 

também aparece forte, mostrando a preocupação destas mulheres em sempre 

parecerem bem.  

 A questão da realização profissional não se destaca, mostrando que para 

as “gordinhas”, isto não é uma obsessão. A escala vaidade está mais ligada com 

questões do corpo como aparência e atração. 

 As entrevistadas possuem problemas com seus corpos devido a pressão 

da sociedade e por não possuírem o modelo de corpo cultuado. Isto também 

tem forte relação com a autoestima. 

 Já a escala autoestima delas é baixa por diversos fatores citados, como 

não aceitarem seus corpos e pela falta de confiança que elas têm em si 

mesmas. 

 Por fim, a Moda aparenta ser algo importante para as entrevistadas, pois 

ela pode expressar a identidade de cada uma, fazendo com que se sintam 

melhores com elas mesmas. 

 

Tabela 01 - Resumo análise fatorial 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

original obtido

Atração 0,84

Realização 0,70

Apresentação 0,79

Corpo 0,75

Aparência 0,79

Autoestima 3,41 68,1% 0,84 0,88

Fashion 3,02 50,4% 0,71 0,81

AlfaVariância 

explicada
EigenvalueFator

1,29 54,6%

48,9%
0,78 a 

0,86

0,80

2,18
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Por fim, com a realização da análise de cluster pode-se afirmar que os 

resultados obtidos surpreenderam de certo modo. 

Os grupos foram nomeados “De bem com a vida” e “Insatisfeitas” por 

representarem como as entrevistadas se enxergavam e como lidavam com seus 

corpos. O cluster 1 apresentou uma maior confiança em si mesma, conforme 

demonstrado pelos fatores autoestima, corpo, aparência e atração. Apesar das 

entrevistadas estarem acima do peso, elas se sentem bem e buscam valorizar seus 

corpos, seja por meio da Moda ou da vaidade. Já o cluster 2, apresentou 

características opostas a este primeiro grupo, sendo denominadas “Insatisfeitas” 

por terem dificuldade de aceitar seu corpo, fazendo com que fatores emocionais 

como a autoestima sejam baixos. As “gordinhas” pertencentes a este grupo 

demostram que se encontram fragilizadas por conta do corpo que possuem, 

gerando uma insatisfação em todos os tópicos analisados. Esta insatisfação pode ser 

tanto por uma questão real, como a falta de roupas em tamanhos maiores, quanto 

uma questão emocional, como a falta de confiança em si mesma que faz a pessoa 

achar que nada vai ficar bom nela, enfatizando sempre os próprios pontos 

negativos. 

 
Figura 3 - Quadro resumo dos clusters 

Fonte: Preparado pela autora 

 

Talvez o fator que melhor justifique o comportamento destes grupos e os 

diferencie seja o Índice de Massa Corporal, que é maior no grupo das 

Insatisfeitas

Cluster 2
Tamanho do cluster

Abs. 103 114

% 47,50% 52,50%

Frequência compra

Uma vez mês/ mais 56,30%

Menos de uma vez mês 63,10%

Dificuldade compra

Muito difícil/ relativamente fácil 93,10%

Extremamente/ muito difícil 89,50%

Moda no futuro

Mais e maiores tamanhos 46,60% 79%

Preço/ design/ padronização 44,70% 13,10%

Estima Alta Baixa

Corpo Alta Baixa

Aparência Alta Baixa

Atração Alta Baixa

IMC Baixo Alto

Fashion

Realização

Apresentação

Idade

Variável/ Fator

De bem com 

a vida 

Cluster 1

Não significativa

Não significativa

Não significativa

Não significativa
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“Insatisfeitas”. Dentro da faixa de obesidade, o cluster 1 tem IMC menos alto, 

concentrado nos dois primeiros níveis de obesidade, enquanto o cluster 2 está 

concentrado nos dois níveis mais elevados. 

A frequência de compra no cluster 1 é alta, enquanto no cluster 2 é 

baixa, estando 63,1% das respostas abaixo de uma vez por mês. 

Ambos os grupos relataram dificuldade na compra, sendo que para o 

grupo “Insatisfeitas” esta dificuldade é maior, sendo 89,5% das respostas 

concentradas entre extremamente e muito difícil. Já no grupo “De bem com a 

vida” o grau de dificuldade é um pouco menor sendo 93,1% das respostas 

concentradas entre muito difícil e relativamente fácil. Mesmo tendo dificuldade, o 

cluster 1 aparenta ir mais em busca das roupas, fato que pode ser comprovado pela 

frequência maior de compra. Outra explicação é que por elas serem menos gordas 

que o cluster 2, tenham maior facilidade em encontrar roupas que sirvam. 

Quanto à questão sobre o que elas esperam da Moda, comparada com a 

pesquisa realizada pela ABIT (2010), as respostas obtidas já eram esperadas. Porém 

o grupo “De bem com a vida” teve resultados mais parecidos com o da pesquisa 

ABIT, pois apesar de 46,6% das entrevistadas pedirem mais e maiores tamanhos, 

44,7% delas optou por opções relacionadas ao preço, design e padronização. Já no 

grupo “Insatisfeitas” ocorreu concentração das respostas nas opções relacionadas a 

tamanho (79%). 

Como o próprio nome diz, as “gordinhas” pertencentes ao “De bem com 

a vida” possuem autoestima alta, enquanto o outro grupo autoestima baixa. O 

primeiro grupo demonstra confiança, satisfação com o corpo, preocupação com a 

aparência e se sentem atraentes. Já o grupo “Insatisfeita” não gosta de seu corpo, 

não se preocupa com a aparência e não se sentem atraentes, gerando uma 

insatisfação geral. Este grupo mostra sofrer forte influência da opinião da 

sociedade, não aceitando estar “fora dos padrões”. Segundo Novaes (2004) há uma 

aversão da sociedade por corpos que desviem do padrão dominante.No Brasil, 

conforme visto, a cobrança acaba sendo ainda maior devido a fatores como a 

brasileira ser considerada uma das mulheres mais belas do mundo (BRASILEIROS, 

2010) e também a própria cultura do país e a preocupação excessiva com o corpo, 

exposta em diversos estudos realizados por Malysse (2002). Esta preocupação 

também pode ser analisada através de dados secundários que apontam que o Brasil 
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é um dos países que mais realiza cirurgia plástica no mundo (IBOPE, 2010) e que o 

número de cirurgias bariátricas não para de crescer (SBCBM, 2013). Toda esta 

pressão da cultura da sociedade faz com que estas mulheres pertencentes ao 

“Insatisfeitas” se sintam mal e até mesmo feias. Segundo Novaes (2004), o fato de 

ser gordo está diretamente relacionado ao fato de ser considerado feio pela 

sociedade. Isto faz com que as “gordinhas” possam viver em tensão constante 

entre o constrangimento psicológico e as exigências simbólicas do corpo. Isto com 

certeza ajuda na questão da insatisfação e leva a queda na autoestima, tão 

presente neste segundo cluster. 

Por fim, os fatores fashion, realização, apresentação e idade não são 

significativos. Com a realização da pesquisa bibliográfica a pesquisadora avaliou 

que o fator fashion iria ter alta relevância, já que as mulheres estão se importando 

mais com a Moda e esta está ganhando cada vez mais espaço no país. Inclusive, o 

segmento plus size tem a sua própria semana de Moda, a Fashion Week Plus Size. 

Porém isto não ocorreu, nem no grupo “De bem com a vida”. 

 

6. Conclusões finais 

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que, em geral, as 

“gordinhas” não estão totalmente satisfeitas com o segmento plus size. Os motivos 

desta insatisfação são diversos, como a falta de padrão entre os tamanhos da loja, 

escassez de tamanhos maiores, falta de roupas com maior variedade de 

design/modelos.  

No Brasil o segmento plus size ainda precisa se transformar, apesar das 

notáveis mudanças no segmento no país nos últimos anos. Como exemplo, temos o 

caso de grandes redes de varejo aumentarem os tamanhos oferecidos e lançarem 

coleções exclusivas desenvolvidas especialmente para as “gordinhas”, como foi o 

caso da C&A, que, nos moldes da rede internacional H&M, adotou uma tendência 

mundial no segmento plus size, pela qual estilistas e celebridades assinam coleções 

voltadas somente para as “gordinhas” (JACOB, 2011; BASTOS, 2013). 

Mesmo diante desses poréns, a pesquisa encontrou um grupo de 

mulheres que se encontra menos insatisfeito com o segmento: o grupo “De bem 

com a vida”. Este grupo já assumiu o corpo que tem e se sente bem. Isto faz com 
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que elas estejam em busca constante por produtos que o valorizem, fato que pode 

ser comprovado pela mais alta frequência de compra. Suas altas autoestima e 

preocupação com a aparência influenciam, sim, seu comportamento como 

consumidora. 

Por outro lado, a pesquisa identificou o cluster “Insatisfeitas”. Essas 

mulheres buscam tamanhos maiores, maior variedade de tamanho, sem ligar tanto 

para fatores como Moda e design já que o que buscam são simplesmente “roupas 

que sirvam”. Este mercado, no entanto, é desafiador para ser trabalhado, pois a 

questão não se resume a “elas não compram porque não há tamanhos disponíveis 

para elas”. A autoestima baixa, falta de aceitação de seu corpo e o fato delas não 

se sentirem atraentes demostram que há toda uma questão emocional por trás 

deste comportamento. Primeiro, elas têm que se aceitar para começar a se 

valorizar. Esta questão psicológica influencia muito o comportamento de compra 

desta consumidora, fato que pode ser demonstrado na baixa frequência de compra 

e na dificuldade por ela encontradas. Esta dificuldade também está fortemente 

relacionada com a pressão da sociedade exercida sobre o corpo, seja por ele ser 

estereotipado, conforme defendido por Coupry (1990) e Felerico (2011) ou pelo 

fato do corpo feminino ser o reflexo da sociedade em que ele está inserido, sendo 

necessário ser magra para ser considerada bonita e feminina, conforme apontado 

por Goldenberg (2007) e Novaes (2004). A pressão do corpo também está 

relacionada com o mundo da Moda, que nas últimas décadas vem colocando em 

evidência modelos magras ou magérrimas, de Twiggy nos anos 60 a Kate Moss nos 

anos 90 (ETCOFF, 1999), fazendo com que o corpo se torne vítima da Moda 

(VILLAÇA, 2007). Esta pressão também faz com que as pessoas busquem a qualquer 

custo estar dentro do corpo da Moda, seja através de dietas ou intervenções 

estéticas e cirúrgicas. Por conta destes motivos, o cluster “Insatisfeitas” acaba se 

sentido oprimido e mal com seu corpo “fora do padrão”, influenciando a 

autoestima e aumentando a dificuldade de compra. 

Ao contrário do que se imaginava no início da pesquisa a Moda não 

apresentou uma importância tão grande para boa parte das “gordinhas”, conforme 

demostram os resultados da escala Fashion Consciousness. Mais uma vez o cluster 

“De bem com a vida” mostrou uma tendência maior em gostar do tema, já que 

busca maior variedade de design/modelos e se sente melhor com sua aparência.  
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Quanto à questão da Vaidade, a pesquisa mostrou que ela está mais 

ligada a questões do corpo, como “Atração” e “Aparência” do que com questões 

ligadas a realização. Mais uma vez, o grupo “De bem com a vida” se apresentou 

como o cluster mais vaidoso. A preocupação com a aparência afeta as atitudes da 

consumidora na hora da compra (BURTON; NETEMEYER; LICHTENSTEIN, 1994), 

fazendo com que elas comprem mais. Já no grupo das “Insatisfeitas” ocorre o 

oposto, ou seja, elas não são vaidosas e por conta disto tendem a comprar menos. 

Portanto em ambos os grupos o comportamento da consumidora é influenciado pela 

vaidade, autoconceito e autoestima. 
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