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1. Resumo 

O artigo em questão tem como objetivo o estudo sobre a viabilidade mercadológica da 

abertura de um estúdio de tatuagens voltado ao público feminino da classe A, na cidade 

de São Paulo. O estudo foi fundamentado por meio de pesquisa exploratória que 

possibilitou a análise de aspectos mercadológicos e operacionais do setor de tatuagem 

e colocação de body piercing, dentre os quais estão a oferta, demanda, comportamento 

do consumidor de tatuagem e identificação dos fatores motivacionais que impulsionam 

o público alvo na escolha do estúdio em que o serviço será prestado. A partir desta 

análise, será possível que o empreendedor tenha fundamentos que direcionem o 

investimento.  

 

2. Introdução 

A realização da tatuagem manifesta a personalidade do indivíduo. Por meio dos 

desenhos, podem expressar seus sentimentos, crenças e desejos, caracterizando 

diferentes estilos de vida. Segundo A. M Chaves do Instituto de Psicologia da USP, no 

Seminário Bíblico Internacional (2000), “a tatuagem é uma forma de comunicação não 

verbal que oferece informação instantânea”. Por esse motivo, a prática configura-se 

como forma de segregação da sociedade em grupos distintos que partilham crenças e 

características sociais expressas a partir dos desenhos. 

O brasileiro começou a realizar tatuagem em meados de 1950. Na época, a prática de 

desenhar o corpo era associada pela sociedade a aspectos relacionados à rebeldia e 

marginalidade. A partir dos anos oitenta, a percepção sobre as pessoas tatuadas 

começou a ser modificada, fazendo com que o preconceito fosse sendo desfeito ao 

longo desses anos. Embora atualmente ainda exista preconceito em relação a essa 

prática, as pessoas tatuadas são analisadas mais com curiosidade do que com 

discriminação e preconceito. Segundo a Revista Veja (2012) existem cerca de três mil 

estúdios de tatuagem, o que reflete o aumento da popularidade dessa prática. Todavia, 

são poucos os estúdios que oferecem serviço diferenciado ao consumidor. Ainda, é 

importante ressaltar que desde o ano de 2002 as mulheres correspondem a cerca de 

55% dos brasileiros tatuados, o que configura uma grande demanda potencial. 



Propõe-se ao longo deste artigo a abertura de um estúdio de tatuagem voltado ao 

público feminino da classe A na cidade de São Paulo.  

 

3. Objetivos 

Este artigo objetiva a análise da viabilidade mercadológica da abertura de um estúdio 

de tatuagem voltado ao público feminino da classe A, na cidade de São Paulo. O 

diferencial do estúdio está no atendimento a um nicho de mercado, ainda não explorado 

no país, na estruturação do ambiente e no atendimento diferenciado e personalizado de 

suas clientes. O interesse pelo tema partiu das autoras, que vivencialmente tiveram 

experiências sobre a prática da tatuagem e pretendem empreender sobre este negócio. 

Como objetivos específicos, entender melhor a dinâmica do mercado, bem como o 

comportamento do consumidor, norteando assim as futuras estratégias de marketing.  

 

4. Metodologia 

Conforme Telles (2001), deve se adotar uma abordagem metodológica qualificada, 

planejada e metódica; neste sentido, o pesquisador sabe o que deseja buscar e 

fundamentar seu método de acordo com conhecimento prévio e suposições que devem 

ser confirmadas. O artigo foi desenvolvido por meio da abordagem qualitativa, 

quantitativa e a junção dos dois primeiros meios. Conforme Malhorta (2005), a 

abordagem qualitativa permite uma visão mais assertiva e melhor compreensão do 

contexto do problema, possuindo cinco características básicas: o ambiente é a fonte 

direta de dados e o pesquisador é o principal instrumento; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; há mais preocupação com o processo do que com o 

produto; o pesquisador enfatiza o significado que o público-alvo dá às coisas e à sua 

vida; a análise de dados ocorre por meio de um processo indutivo. A realização de 

pesquisas qualitativas permite aprofundar as razões, motivações, anseios e rejeições 

do grupo em estudo em relação a um problema específico; o que diminui a 

possibilidade de fabricação de comportamentos genéricos e, consequentemente, 

quebra paradigmas relacionados ao assunto em análise. Posto isso, realizou-se 

pesquisa observacional não participante por meio de visita a um estúdio de tatuagem, 

em que foram analisados aspectos relativos a configuração do ambiente, estilos de 



tatuagem oferecidos e os clientes que frequentam o estabelecimento e uma entrevista 

com o dono do estabelecimento para levantar dados acerca do setor. Por fim, foi 

realizada entrevista com uma advogada para entender melhor o ambiente legal da 

abertura do negócio proposto. 

A pesquisa quantitativa, por sua vez, utiliza-se de técnicas estatísticas para traduzir em 

números as opiniões e informações acerca do público-alvo em estudo, para que estas 

sejam classificadas e analisadas (RODRIGUES, 2007). De acordo com Lima (2008), 

esta abordagem permite a confirmação de hipóteses previamente levantadas e a 

identificação da existência de relações das variáveis valorizadas no estudo. Os 

benefícios pela sua realização estão relacionados a objetividade, o que aumenta a 

credibilidade dos dados levantados. Foi utilizado o método Survey, por atender as 

necessidades da pesquisa. 

Como técnicas, foram utilizadas a documental, bibliográfica e de campo. A documental 

tem como principal característica a busca por informações em documentos que formam 

fontes primárias de dados (MARCONI & LAKATOS, 2009). A bibliográfica trata dos 

elementos teóricos e conceituais relevantes para entender o tema estudado e embasar 

a pesquisa de campo (Lima, 2008). Após o estudo bibliográfico, deve-se realizar a 

pesquisa de campo, a fim de que o pesquisador obtenha informações e conhecimentos 

sobre o problema pelo qual busca resposta ou hipóteses, onde foi aplicado questionário 

na população pesquisada a fim de se obter dados relativos ás características, hábitos e 

opiniões do público-alvo quanto ao estúdio de tatuagem. 

 

5. Desenvolvimento. 

No passado, a prática da tatuagem estava relacionada ao público masculino e, 

consequentemente, a valores associados aos homens como: coragem, agressividade e 

força. A desmasculinização da tatuagem, ao longo dos anos, fez com que as mulheres 

se tornassem o maior mercado consumidor desse serviço, representando 55% da 

população brasileira tatuada. Conforme o PNAD do IBHE (2011) no Brasil, cerca de 

50,05% das mulheres são economicamente ativas. Ao se pensar no grupo de 18 a 39 

anos, público-alvo do negócio proposto, este número aumenta para 69,25%. O 

rendimento médio mensal das pessoas economicamente ativas, com 10 anos ou mais, 



no país é de R$ 1.279,00, e as mulheres possuem rendimento mensal de R$ 1.135,00. 

Considerando o grupo de mulheres residentes em área urbana, esse rendimento sobe 

para R$ 1.212,00. Conforme o IBGE (2013), a classe A é composta por indivíduos com 

renda média mensal familiar acima de R$ 15.300,00. Segundo o CENSO do IBGE de 

2010, a cidade conta com 5.924.871 mulheres residentes, o que corresponde a 52,65% 

da população do município. Desta forma, uma boa localização é a região centro-oeste 

da cidade, que engloba a grande parte dos bairros nobres da capital, como os Jardins, 

Pinheiros e Morumbi. Segundo o Boletim CEInfo (2010), a região centro oeste possui 

taxa média de crescimento geométrico de 1,17% e a maior concentração de pessoas 

com renda familiar acima de 20 salários mínimos, 6,8%. Em relação ao gênero da 

população residente, há 778.587 (53,5%), sendo esta a maior relação entre homem e 

mulher da cidade de São Paulo como mostra o gráfico seguinte. Estas pessoas fazem 

parte do que se conhece por “mercado de luxo”. 

 
Figura 1: Relação homem e mulher por região de São Paulo capital 

 
Fonte: Boletim CEInfo Informativo Censo Demográico (2010). 
 
O estúdio de tatuagem proposto está inserido no referido mercado, uma vez que se 

baseia na exclusividade e personalização dos serviços oferecidos e busca manter um 

relacionamento íntimo com suas clientes. 

O consumidor da Classe A é avesso à exposição e preza pela exclusividade até 

na hora de ser abordado para a divulgação de produtos ou serviços. [...]. o 

consumo de luxo não está ligado à necessidade, mas à expectativa e à 

percepção diferenciada. (Stella Kochen Susskind - Printec Comunicação). 



 
O incremento da demanda por tatuagem foi responsável pela abertura de muitos 

estabelecimentos especializados neste serviço, os quais se encaixam no setor. 

Todavia, existem muitos estabelecimentos que prestam o serviço sem registro nenhum, 

conhecidos como informais. Ademais, não há uma categoria de profissional 

regulamentada para ser tatuador e a profissão não exige formação superior ou cursos 

de níveis técnicos. Os clientes costumam a escolher o tatuador com base nos trabalhos 

executados por ele anteriormente e com base na infra estrutura do estúdio, o que foi 

comprovado com base nos questionários aplicados no público-alvo em que as variáveis 

apontadas como maiores influenciadoras no momento de escolha do estúdio de 

tatuagem são: higiene do local (32%), seguida pela reputação do tatuador (29%) e pela 

reputação do estúdio (24%). 

Na cidade de São Paulo, há quatro estúdios que oferecem serviços diferenciados ao 

consumidor, pois não proporcionam apenas um lugar para se realizar o trabalho, mas 

oferecem serviços complementares, apresentando pontos de diferença em relação aos 

estúdios comuns. Além disso, os profissionais do estúdio são conhecidos e 

reconhecidos por seus desenhos e estilos, sendo referência no setor. Para melhor 

compreensão será dado um resumo destes estúdios analisados: 

• O Led’s Tattoo, localizado no bairro do Brooklin, possui o nome de um dos 

principais tatuadores do Brasil, sendo este o principal profissional do local e 

grande atrativo para novos clientes, tal fato é justificado pelo estúdio atender 

cerca de 150 clientes por semana. Com a finalidade de aumentar a sensação de 

segurança, em março de 2012 foi inaugurado no local um espaço cultural que 

traz exposições dos artistas do próprio estúdio e outros artistas nacionais e um 

SPA que oferece tratamentos estéticos.  

• O Soul Tattoo está situado em Pinheiros, em fevereiro de 2011, criou um 

complexo artístico em que está alocada uma galeria de arte, um café e um 

lounge; dessa maneira, seus clientes podem ter acesso a um acervo de arte, 

joias e livros. O Espaço Ã foi inaugurado em 2011 na Vila Madalena e além do 

serviço de tatuagens vende roupas, tênis, mochilas, sprays para grafite e artigos 

de tabacaria. O Analogic: está localizado na rua Augusta, onde os desenhos 

utilizados nas tatuagens são, também, retratados em artigos de decoração.  



Os estúdios citados atendem alguns dos anseios de muitas mulheres, que reclamam da 

masculinização dos ambientes quando procuram um local para a realização da 

tatuagem. Configuram, portanto, a concorrência direta para o negócio que se propõe 

abrir. 

 
Figura 2: Análise SWOT do setor de Tatuagem e Body Piercing 

 
Fonte: Autoras 

 
O Sistema de Valor é de extrema importância para o negócio, sendo fonte de vantagem 

competitiva, uma vez que permite a execução de atividades chave da organização a 

custos mais baixos e com mais eficiência que a concorrência. É composto por: 

a) Fornecedores de pigmentos, agulhas, luvas especiais e materiais descartáveis, a 

empresa que faz o maquinário requerido no processo e as farmacêuticas que produzem 

pomadas que ajudam na cicatrização da tatuagem. Esse grupo fornece subsídios para 

que o serviço seja prestado respeitando de forma higiênica e segura; 

b) Tatuadores: a especialização nas técnicas infuencia a qualidade da tatuagem. 

Dificilmente um profissional executará todos os tipos de desenho. Por isso, a equipe 

proposta será composta por tatuadores que possuem diferentes estilos, o que ampliará 

a gama de opções das consumidoras e, consequentemente, atrairá mais clientes; 

c) Equipe do estúdio: recepcionista, copeira, faxineira e manobrista asseguram que a 

experiência da tatuagem seja a melhor possível para a cliente; 

d) Clientes: por se tratar de um estúdio premium, tem-se o foco neste stakeholder, 

durante a execução de todas as atividades no negócio, devendo priorizar as exigências 

do público e atendê-lo da melhor maneira possível. A segurança da realização de um 

procedimento de qualidade, fará com que elas não tenhas problemas de saúde, uma 

vez que a tatuagem pode infectar a corrente sanguínea, e que façam propaganda do 



estúdio para o seu círculo de amizades, fazendo com que se conquiste uma gama de 

clientes cada vez maior. 

Conforme Porter (2004), o grau de concorrência entre as empresas de um setor é 

moldado por cinco forças competitivas básicas: Ameaça de Novos Entrantes, Poder de 

Negociação dos Fornecedores, Ameaça de Produtos Substitutos e Poder de 

Negociação dos Clientes.  

O conjunto dessas forças determina o potencial de lucro final na indústria, que é 

medido em termos de retorno a longo prazo sobre o capital investido. Nem 

todas as empresas têm o mesmo potencial. Elas diferem, fundamentalmente, 

em seu potencial de lucro final à medida que o conjunto de forças difere. 

(PORTER, 2004, p.3). 

 

Figura 2. Forças que dirigem a concorrência na indústria 
 

    
Fonte: Porter (2004, p.4) 
 
A ameaça de novos entrantes alta, os tatuadores não precisam ter qualificação técnica, 

onde qualquer pessoa pode exercer a profissão e comprar os materiais necessários 

para a execução do serviço. A existência de estúdios ilegais comprova a facilidade da 

abertura, onde a ANVISA normalmente aplica uma multa nos estúdios que atuam dessa 

maneira. A ameaça de serviços substitutos é baixa, onde não há nenhum tipo de 

técnica que substitua a tatuagem. De maneira indireta, pode-se considerar a tatuagem 



de henna como uma possível técnica substituta da tatuagem, feita por pessoas que não 

têm a intenção de fazer algo definitivo. Entretanto, o público que deseja fazer este 

último tipo não é o mesmo que procura os estúdios tradicionais. O poder de  barganha 

dos fornecedores é baixo, pois existem muitos fornecedores e normalmente os estúdios 

não trabalham somente com um, principalmente em relação aos pigmentos utilizados, 

as tonalidades e intensidades de cada cor variam de acordo com o fabricante, com isso 

existem muitas marcas de tintas nos estúdios. Além disso, por se tornar cada vez mais 

popular a realização da tatuagem e existirem cada vez mais feiras de divulgação das 

novidades em relação aos materiais necessários, muitas empresas estão entrando para 

o setor, tornando a gama de fornecedores muito ampla. Em relação ao poder de 

barganha do comprador, também é possível dizer que este é baixo, pois a escolha do 

local para se fazer a tatuagem é muito influenciada pelo profissional que realiza o 

trabalho. Apesar de existirem muitos concorrentes não há grande poder de barganha do 

cliente, pois ele deseja a que o desenho seja feito por determinada pessoa e nada 

mais. Muitas pessoas por não conseguirem pagar pelo trabalho de um tatuador famoso 

esperam algum tempo até que seja possível realizar a tatuagem com o profissional de 

sua preferência. Por fim, a rivalidade dos concorrentes é alta, onde existem muitos 

players no setor, e muitos tatuadores se tornando famosos e abrindo seu próprio 

estúdio. Tal fato estimula o aperfeiçoamento de suas técnicas, investimentos em 

divulgação de seus trabalhos (em feiras de tatuagem existem concursos de melhor 

desenho e melhor tatuador, segundo entrevista do tatuador Otávio da Moccambo 

Tattoo. Muitos iniciantes pagam para pessoas que estão nas feiras serem seus 

modelos. O crescimento do mercado também estimula a rivalidade entre eles e as 

ações para se conquistar boa imagem e, consequentemente, mais clientes. 

 

6. Resultados. 

A pesquisa observacional realizada no estúdio Moccambo Tatto, a entrevista com o 

proprietário e o publicitário Otávio, que antes tatuava em casa e depois abriu um 

estúdio de tatuagem na região da Vila Madalena, possibilitaram um entendimento 

contextualizado melhor sobre o setor.. Nas entrevistas, foram abordados diversos 

temas, desde a razão e o processo para abertura do estúdio até as técnicas utilizadas 



para desenvolver o desenho que será feito, precificação e detalhes práticos do dia a dia 

da empresa. A entrevista com advogada Maisa Emilia Raeles Rodrigues, membro 

efetivo do Comitê de Direito Empresarial do Trabalho da Ordem dos Advogados no 

Brasil (OAB), possibilitou um entendimento melhor sobre a abertura do negócio 

proposto. Nesta entrevista, ficaram claras as implicações que este tipo de negócio pode 

ter e as principais medidas que devem ser tomadas, a fim de evitar possíveis problemas 

com órgãos governamentais. Outra técnica que foi de fundamental importância para 

melhor entendimento do contexto foi a aplicação de um questionário para 117 mulheres 

residentes da cidade de São Paulo que deveriam responder a questões fechadas e 

abertas, sobre aspectos sociais e opiniões sobre diversos temas relacionados a 

tatuagem. A partir de tal questionário, foi possível conhecer suas preferências de 

pessoas que fazem tatuagem, o que pensam do local em que esta será feita e os 

atributos essenciais para a realização de um desenho de qualidade. Além do mais, foi 

questionada a opinião dos respondentes sobre tatuadoras e sobre o ambiente que esta 

sendo colocado em planejamento, isto é, um ambiente diferente do que é oferecido hoje 

em dia pelos estúdios. As respostas foram positivas, os entrevistados aprovaram as 

profissionais do sexo feminino pois consideram que estas tem personalidade forte e 

que, se forem tatuadas, são símbolos de mulheres de atitude. 

 

7. Considerações finais. 

Este projeto pode ser visto como inovador no Brasil, já que os atuais estúdios são 

unissex. O setor em análise possui baixa barreira de entrada, no entanto, a 

sobrevivência do estúdio será assegurada pelo atendimento de um nicho de mercado 

que antes não era explorado e é composto pelo maior mercado consumidor de 

tatuagem no Brasil.  O universo da tatuagem não é algo novo, vindo desde os povos 

mais primitivos. Com o tempo ganhou diversos significados, como o de ritos de 

passagem a marginalização. Contudo, esta última e mais presente nos últimos tempos 

vem novamente se alterado, migrando para o significado de representar na pele sua 

personalidade, tornando-se cada vez mais uma arte no corpo. Por se tratar de um setor 

relativamente novo, muitas oportunidades ainda não foram exploradas. A abertura de 

um estúdio de tatuagem focado em mulheres de classe alta é um nicho de mercado 



ainda não explorado, tornando a abertura de um estúdio voltado para este público um 

grande negócio, principalmente pelo incremento de potencial de mercado. Questões 

como a diferenciação do local, para tornar ambiente apropriado para a consumidora se 

sentir bem são pontos fortes que devem ser utilizados. Atualmente existem poucos 

estabelecimentos diferenciados, mas estes são os mais reconhecidos pela população, 

são citados até mesmo por pessoas que jamais fariam tatuagens. 
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