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RESUMO: Essa pesquisa tem como objetivo desenvolver um modelo de negócio utilizando a ferramenta 

Business Model Canvas para as microempreendedoras individuais de vestuário no segmento de moda 

feminina baseado no aumento do consumo de roupas e acessórios nos últimos anos no Brasil e levando 

em consideração o impacto da moda na economia mesmo em períodos de recessão no país e também a 

carência de conhecimento especifico sobre gestão de negócios. Como objetivos específicos propõe-se 

realizar o levantamento do referencial teórico acerca dos negócios da moda, modelo de negócio, 

mulheres empreendedoras, microempreendedora individual e Business Model Canvas para em seguida 

identificar as etapas necessárias para o desenvolvimento de um modelo de negócio aplicado ao 

segmento da moda com relação ao vestuário feminino. Contudo, faz-se avaliar a aplicação desse modelo 

de negócio e qual é o melhor planejamento estratégico para a captação de valor diante da 

competitividade no mercado, bem como estimular as mulheres que desejam abrir novos negócios. Esses 

objetivos têm como intuito responder a seguinte pergunta: “ Como utilizar a ferramenta Business Model 

Canvas no desenvolvimento de modelo de negócio para uma microempreendedora individual de 

vestuários femininos? ”. Para tanto, será estabelecida uma abordagem qualitativa na modalidade estudo 

de caso, definido mediante uma microempresa de vestuários femininos. Para realizá-la, dados serão 

coletados, tabulados e analisados através da análise de conteúdo seguindo os objetivos da pesquisa por 

meio das estruturas prontas e estabelecidas do Canvas para gerenciar com eficiência o seu negócio. Á 

vista disso, a relevância da presente pesquisa está na demonstração da importância de um modelo de 

negócio na vida de uma microempreendedora individual e também a de um bom planejamento. Por fim, 

espera-se que o modelo de negócio seja capaz de auxiliar e atender de maneira assertiva as 

necessidades de uma microempreendedora individual de vestuários femininos para que esta se torne 

competitiva e que encoraje futuras novas empreendedoras.  
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