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RESUMO 
 
A marca Gringa Lingerie Brasil, lançou recentemente sua linha Maternidade no 
mercado. Por ser um produto diferenciado a empresa tem visto esta linha como uma 
potencial fonte de retorno. 
Para potencializar este retorno o presente trabalho elaborou um plano de marketing 
para esta linha que servirá como instrumento central para direcionar as ações da 
marca. 
A pesquisa bibliográfica foi a principal ferramenta para a fundamentação teórica 
deste estudo. Para análise interna e externa da organização aliou-se a pesquisa 
bibliográfica a pesquisa documental além de diversas entrevistas em profundidade 
com a proprietária, bem como entrevistas com clientes potenciais. 
Este plano de marketing propôs estratégias e planos de ação que servirão como 
diretrizes para a comercialização da linha no mercado. 
 

Palavras-chave: Plano de marketing, moda íntima, lingerie, maternidade, 

amamentação 

 

ABSTRACT 
 
The brand Gringa Lingerie Brazil recently launched on the market its Maternity line. 
Because it’s a differentiated product the company has seen this line as a potential 
source of return. To maximize this return this study developed a marketing plan for 
this line which will serve as a central instrument to direct the actions of the brand. A 
literature review was the main tool for the theoretical foundation of this study. For 
internal and external analysis of the organization allied with literature documentary 
research and several interviews with the owner as well as interviews with potential 
customers. 
This marketing plan proposed strategies and action plans that will serve as 
guidelines for the commercialization of the Gringa Maternity line. 
 
Palavras-chave: Marketing Plan, underwear, lingerie, maternity, breast-feeding 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Dos fatais espartilhos às confortáveis calcinhas sem costura, a lingerie 

acompanhou a evolução da mulher na sociedade ao longo dos últimos séculos e 

tornou-se item indispensável no guarda roupa feminino. 
Os grandes níveis de consumo de moda íntima no Brasil tem tornado o setor 

cada vez mais significativo para a economia brasileira. Atualmente conta com 3,5 mil 

confecções espalhadas pelo país, que produzem cerca de 1,5 bilhão de peças por 

ano (SINDIVESTUÁRIO, 2015). Segundo o Instituto de Estudos e Marketing 

Industrial - IEMI (2014) nos últimos cinco anos o setor cresceu cerca de 30%. 

Neste período, as grandes empresas do setor apostaram no varejo, como 

meio para buscar uma aproximação com o consumidor final e conseguiram firmar 

suas marcas no mercado brasileiro (SINDIVESTUÁRIO, 2015). 

Entretanto o setor não se fechou para os pequenos empreendedores, e 

atualmente o montante das grandes empresas não chega a 40% das vendas totais. 

Enquanto as grandes empresas investem em volume de produção e em 

menor preço, as pequenas empresas, buscam oferecer peças mais exclusivas e 

diferenciadas. 

Observando as oportunidades do mercado, a marca de Gringa Lingerie Brasil 

surgiu em 2013 com a proposta de desenvolver produtos como calcinhas e sutiãs 

para mulheres sensuais e despojadas. Inspirada pelo estilo da mulher brasileira, a 

marca tem como diferencial o uso de combinações de cores e mix de materiais de 

forma inusitada e a criação de estampas exclusivas que reinventam a lingerie de 

forma descontraída. 

Buscando segmentar-se ainda mais, a marca criou a linha maternidade, cujos 

produtos são sutiãs e tops de amamentação que além de práticos e funcionais, 

aliam informação de moda e apelo estético. Calcinhas confortáveis também fazem 

parte da nova linha. 

Os produtos, lançados no mercado recentemente, tem tido um resultado 

muito positivo por parte dos consumidores e foram percebidos pela marca como 

uma fonte de receitas potencial. Para seguir obtendo bons resultados, a empresa 

carece de um planejamento para guiar seus passos futuros. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  
 

A Gringa Lingerie Brasil é uma microempresa fundada em 2013 pela designer 

Rafaela Reck em sociedade com a sua irmã Roberta Reck. 

A empresa surgiu da vontade de Rafaela de explorar o setor de moda íntima, 

oferecendo produtos como sutiãs e calcinhas unindo conforto, estilo e sensualidade 

em peças com DNA brasileiro. A designer investiu na criação de estampas 

exclusivas, inspiradas na tropicalidade brasileira, com combinações de cores 

vibrantes, aplicadas em rendas e malhas. 

Desde o seu lançamento a marca tenta se posicionar no mercado de lingeries 

mas tem encontrado algumas dificuldades. Devido a grande concorrência do setor, a 

maior dificuldade é firmar a marca e torná-la conhecida. Consequentemente, a 

venda dos produtos e a receita da empresa é totalmente afetada por este problema. 

No fim do ano passado, a Gringa lançou a linha maternidade, que 

disponibiliza sutiãs, tops de amamentação e calcinhas que unem estilo, conforto e 

praticidade. Muito diferente dos sutiãs de amamentação disponíveis hoje no 

mercado, que visam somente conforto e praticidade, esta linha tem tido um bom 

retorno por se tratar de um produto novo no mercado, já que tem focado mais em 

outros atributos como estilo, materiais e diversificação da cartela de cores. A marca 

tem visto este nicho como uma grande possibilidade de retorno. 

Os produtos já estão sendo comercializados, no entanto, não foi feito nenhum 

planejamento para a comercialização dos mesmos. Por se tratar de um público 

muito específico (mulheres em fase de amamentação), a empresa tem a consciência 

que deve trabalhar seu composto de marketing de forma muito direcionada. 

Diante deste cenário, definiu-se como problemática de pesquisa para este 

estudo: quais as ações de marketing devem ser realizadas pela empresa Gringa 

Lingerie Brasil para a comercialização da sua nova linha Maternidade? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
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Elaborar um plano de marketing para a comercialização da linha Maternidade 

da marca Gringa Lingerie Brasil. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

-  Identificar o público-alvo  

-  Analisar o ambiente interno e externo da organização/linha 

-  Elaborar uma matriz SWOT a fim de identificar oportunidades, ameaças, 

forças e fraquezas que possam impactar no futuro da empresa 

- Propor estratégias e planos de ação para guiar a empresa na 

comercialização da sua nova linha 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo apresenta a revisão teórica dos assuntos relevantes para o 

desenvolvimento do Plano de Marketing para a linha Maternidade da marca Gringa 

Lingerie Brasil. Foram consultadas as obras dos principais autores sobre o tema. 

 

2.1 PLANEJAMENTO DE MARKETING 
 

No mundo globalizado de rápidas transformações em que as indústrias estão 

inseridas atualmente, o planejamento de marketing tem função fundamental para o 

desenvolvimento dos negócios. Segundo Lima et al. (2007, p.105) “é justamente nos 

momentos de maior turbulência nos mercados que se faz necessário criar 

competências para planejar e gerir estrategicamente o negócio”. 

O planejamento de marketing está inserido no planejamento estratégico 

corporativo, que visa orientar todas as atividades da empresa. O planejamento de 

marketing busca atingir as metas relacionadas à linhas de produto, ou marcas, e é 

de suma importância que esteja conectado com as estratégias da empresa 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

McDonald (2008) define o planejamento de marketing como uma aplicação 

organizada de recursos de marketing a fim de atingir os objetivos de marketing. Os 

objetivos de marketing devem ter a vantagem competitiva como norteadora, seja  

para estabelecer, manter, construir ou defender esta vantagem. 

O planejamento de marketing foca no ambiente de mercado enfrentado pela 

empresa (AAKER, 2001). A idéia central é ter um entendimento profundo do 

ambiente que ela está inserida para planejar uma participação viável no mercado, 

bem como utilizar esse conhecimento para antecipar mudanças que possam 

influenciar no seu planejamento (WESTWOOD, 1996).  

 

2.2 PLANO DE MARKETING 
 

 

O documento utilizado para explicitar o planejamento estratégico de 

marketing, em que constituirá os prazos de execução, os recursos necessários, bem 

como os responsáveis pela execução das atividades é o plano de marketing (Lima et 

al. 2007). 
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Este plano é desenvolvido pelas empresas para direcionar a  comercialização 

de produtos e serviços, bem como o posicionamento das marcas. Pode ser utilizado 

para introduzir um novo produto, renovar as estratégias de marketing para os 

produtos/ serviços existentes, reposicionamento ou ainda desenvolvimento de novos 

mercados (WESTWOOD, 1996). 

Kotler e Keller (2006) dividem o plano em dois níveis: estratégico e tático. A 

primeira parte, estratégica, busca através de uma análise do mercado, estabelecer 

qual o mercado-alvo a ser explorado e qual a proposta de valor que será oferecida a 

este mercado. O nível tático diz respeito as táticas de marketing, e especifica de que 

forma serão abordadas as características de produto, promoção, comercialização, 

preço, canais de vendas e serviços. 

Após o plano concluído são necessárias ainda as etapas de implementação, e 

controle, que são tão importantes quanto a elaboração do plano em si, pois são 

estas etapas que garantirão a eficácia do plano. 

 

2.3 CONTEÚDO PLANO DE MARKETING 

 

Para o presente estudo a estrutura do plano utilizada seguirá conforme as 

etapas abaixo: 

a) Definição de Produtos e Mercados 

b) Análise Externa ( Cenários) 

- Clientes 

- Concorrentes 

- Outros 

c) Análise Interna 

- Pontos Fortes e Fracos 

d) Oportunidades e Ameaças 

e) Matriz SWOT 

f) Objetivos de Produto/Mercado 

g) Posicionamento 

h) Estratégias 

i) Objetivos de Marketing 

j) Planos de ação 

l) Implementação e controle 
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2.3.1 Definição de Produtos e Mercados 
 

A primeira etapa do plano de marketing busca trazer um panorama sobre o 

mercado que a empresa atua ou pretende atuar, segmentação que pretende atingir, 

e qual o mix de produtos ela oferta ou visa ofertar para os consumidores deste 

mercado. 

 

2.3.1.2 Mercados 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2003) mercados são caracterizados como 

consumidores e compradores que diferem uns dos outros em relação aos seus 

desejos, localidades, atitudes e comportamento de compra. 

A escolha do mercado a atuar é uma decisão da empresa. No entanto, deve-

se ter muito claro qual o mercado que ela pretende atingir. McDonald (2008) afirma 

que a ênfase para a definição de mercado está na necessidade do consumidor. 

 

2.3.1.3 Segmentação 

 

Sabe-se porém, que atualmente a realidade de mercados muito competitivos, 

como é o caso do mercado de moda íntima, foco deste trabalho, é que cada vez 

mais as empresas tendem a focar em fragmentos mais homogêneos (Kotler; Keller, 

2006).  

Para fugir da concorrência por preço, as empresas precisam entregar valor 

aos seus consumidores, portanto torna-se mais eficiente que elas se dirijam a 

determinados grupos de pessoas com necessidades semelhantes a fim de ter 

ofertas mais acertivas (WESTWOOD, 1996). 

Esses grupos de pessoas, são chamados de segmentos e podem ser 

agrupados utilizando as seguintes bases de segmentação e indicadores (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003):  

a) geográfica - cidade, município, região etc. 

b) demográfica - idade, sexo, renda, escolaridade/religião/raça/nacionalidade 
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c) comportamental - volume de uso, ocasião de uso, lealdade a marca, status 

do usuário, taxa de uso 

d) psicográfica - classe social, estilo de vida, personalidade, benefícios, 

valores, categoria de crenças e percepções, predisposição de marca 

Com o objetivo de se diferenciar ainda mais da concorrência, algumas 

empresas optam por subdividir os segmentos em nichos de mercados. Para Kotler e 

Keller (2006) um nicho atraente deve ter as seguintes características: I) os clientes 

devem possuir necessidades distintas; 2) devem concordar em pagar um preço mais 

elevado pelo produto; 3) não costuma atrair muitos concorrentes; 4) o modo de gerar 

receitas é pela especialização; 5) tem potencial para crescer e gerar lucros maiores. 

Com o mercado-alvo definido, a empresa deve buscar alternativas para 

satisfazer a necessidade dos consumidores através da oferta de produtos e/ou 

serviços. 

 

2.3.1.4 Produto 
 

A definição de Kotler e Armstrong (2003, p. 204) para produto é “algo que 

pode ser oferecido a um mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e 

para satisfazer um desejo ou uma necessidade.” 

Hiebing (2012) afirma que os produtos e serviços são o reflexo de uma 

empresa para seus clientes. O autor define produto como um objeto tangível 

comercializado para um mercado-alvo, seja este de bens de consumo, varejo, ou 

empresas (B2B). Para negócios com foco em serviços o produto é um benefício 

futuro ou uma promessa futura. 

A lógica tradicional do marketing sustentava a idéia de que a empresa tinha 

um produto/serviço e então os oferecia ao mercado. Nesta visão, projetar o produto 

era a primeira etapa da cadeia. 

Entretanto, ao longo dos últimos anos, com o aumento das ofertas para todos 

os mercados, os consumidores passaram a ter muitas opções semelhantes na hora 

da compra (KOTLER; KELLER, 2006).  

Quando existe pouca diferenciação nos produtos ofertados para um mesmo 

mercado, as empresas precisam competir por preço e acabam perdendo suas 

margens (CRAWFORD, 2011). A nova visão dos processos de negócio propõe que 

as empresas devem projetar seus produtos/ serviços pensando em mercados-alvo 
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bem definidos. Este processo, chamado por Kotler e Keller (2006) como “ processo 

de entrega de valor” inicia com a seleção do valor (segmentação do mercado, 

seleção do mercado-alvo e posicionamento), seguido pela entrega do valor 

(desenvolvimento do produto/serviço, preço e distribuição) e por último a 

comunicação do valor (força de vendas, promoção e propaganda). 

Nesta visão o cliente é o foco, e o produto é uma resposta às suas 

necessidades. 

 

2.3.1.5 Diferenciação dos produtos 

 

De acordo com as estratégias genéricas de Porter (2004) existem três 

estratégias para alcançar a vantagem competitiva: liderança no custo total, enfoque 

e diferenciação. Para o autor as empresas devem escolher entre uma das três 

estratégias. 

A estratégia de liderança no custo total exige um esforço da organização de 

reduzir os custos de  todas as suas áreas para que elas consigam oferecer um 

produto a um preço mais baixo que os concorrentes. A estratégia de enfoque 

consiste em enfocar um determinado grupo de consumidores, e atender as suas 

necessidades específicas.  Já a estratégia de diferenciação direciona seus esforços 

para se diferenciar seus produtos dos concorrentes em termos de design de produto, 

qualidade ou serviço ou ainda suporte pós- venda (PORTER, 2004). 

Kotler e Keller (2006) apontam o design como uma forma constante de obter 

vantagem competitiva através da diferenciação. 

Isso ocorre pois, além de definir a forma e funcionalidade dos objetos o 

design de um produto precisa também levar em consideração parâmetros como 

desempenho, conformidade, durabilidade, confiabilidade, facilidade de reparo e 

estilo. 

Na indústria da moda Brun e Castelli (2008) apontam o desenvolvimento de 

produto como um fator essencial para a competição. Segundo eles o design 

juntamente com  a diversidade de materiais e as inovações em termos de 

funcionalidade são apontados como os aspectos de diferenciação mais importantes 

para os produtos desta indústria. 
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2.3.2 Análise Externa 
 

A elaboração das estratégias mais adequadas para o planejamento de 

marketing requer uma análise do ambiente externo e interno da organização. 

A análise externa é dividida em macroambiente - cenários,  e microambiente - 

clientes e concorrentes. As idéias centrais desta etapa é: minimizar as incertezas 

que podem afetar as decisões estratégicas, obter uma visão futura da indústria em 

que a empresa está inserida, bem como observar as tendências que podem 

impactar a organização (AAKER, 2001). 

 

2.3.2.1 Cenários 

 

No ambiente de rápida transformação que as empresas estão inseridas 

atualmente, as mudanças externas e não controláveis devem ser constantemente 

monitoradas para que a organização possa se antecipar e identificar ameaças ou 

oportunidades para o negócio (LIMA et al. 2007). A análise dos cenários proposta 

por Kotler e Keller (2006) consiste no monitoramento de seis forças principais: a) 

demográfica b) econômica c) natural d) tecnológica e) político-legal f) sociocultural. 

a) demográfica: O objeto de estudo da força demográfica é a população. 

Entre os aspectos observados estão o tamanho e a taxa de crescimento, 

distribuição das faixas etárias, etnias, composição das famílias, escolaridade e 

religião. 

b) econômica: Para a análise da força econômica é importante monitorar o 

poder de compra da população. Observa-se portanto itens como renda, preços, 

poupança, endividamento e disponibilidade de crédito. 

c) natural: Cada vez mais cresce a preocupação em relação a preservação do 

ambiente natural. A análise desta força pode girar em torno de questões como 

escassez de matéria prima, aumento do custo da energia, pressões antipoluição 

ou ainda mudança no papel dos governos. 

d) tecnológica: Uma das forças com maior poder de transformação, a 

tecnologia tem o poder de tornar alguns produtos obsoletos em muito pouco 

tempo. Por isso o monitoramento desta força é vital para a organização. Portanto, 

é preciso estar atento ao ritmo das mudanças tecnológicas, oportunidades para 
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inovação, aumento dos gastos em P&D bem como às alterações em relação a 

regulamentação da mudança tecnológica. 

e) político-legal: O ambiente político-legal observa a movimentação nos 

órgãos governamentais, grupos de pressão e na legislação. O surgimento de 

novas leis que possam impactar no negócio, bem como o crescimento de grupos 

de interesse especiais são os objetos de estudo. 

f) sociocultural: As características sociais que moldam às preferências e os 

gostos das pessoas traduzem o ambiente sociocultural. Esta análise é feita a 

partir das visões que as pessoas tem de si mesmas, dos outros, das 

organizações, da sociedade, da natureza e até mesmo do universo. 

Wood (2011) acrescenta o ambiente mercadológico como uma forma de 

compreender o ambiente que a organização está inserida e se antecipar às 

ameaças dos competidores, bem como dos novos entrantes. 

 

2.3.2.2 Clientes 

 

A análise dos clientes visa traçar um panorama sobre os mercados-alvo da 

empresa (FERREL; HARTLINE, 2005). 

Segundo FERREL e HARTLINE (2005), os principais pontos que devem ser 

observados são: 

a) consumidores atuais e potenciais; 

b) quais as principais necessidades destes consumidores; 

c) quais as características essenciais dos produtos da empresa e dos 

concorrentes que são percebidas pelo consumidor (a fim de satisfazer suas 

necessidades); 

d) alterações que podem ocorrer em relação às necessidades dos 

consumidores. 

Para Wood (2011) as perguntas em relação ao mercado-alvo como “Quem 

compra/usa os produtos?”,  “Quando compram?”, “Onde compram?”, “Como 

compram?” e  “Por que compram?” são essenciais para mapear o comportamento 

de compra dos clientes do mercado-alvo. 

Definir as variáveis que levam o consumidor a escolher um produto de 

determinada marca em detrimento de outro com características semelhantes, é um 
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dos principais objetivos dos estudos sobre comportamento do consumidor, que deve 

ser constantemente monitorado a fim de garantir a vantagem competitiva (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003). 

 

2.3.2.3 Concorrentes 

 

A segunda fase na análise do microambiente externo tem como objetivo 

principal colher informações sobre a concorrência e prover uma comparação de 

como a empresa em questão está performando em relação aos concorrentes 

(HIEBING, 2012). 

O primeiro passo é identificar os concorrentes atuais. A identificação pode ser 

feita utilizando dois critérios; o primeiro refere-se as escolhas que o consumidor faz 

dadas as ofertas concorrentes, o segundo propõe o agrupamento dos concorrentes 

em grupos de acordo com a sua estratégia competitiva (AAKER, 2001). 

Após a identificação dos principais concorrentes é necessário compreender 

as suas estratégias, seus pontos fortes e fracos, que podem resultar em 

oportunidades ou ameaças para o negócio estudado. 

Por fim é de suma importância o entendimento dos fatores diferenciadores da 

empresa em relação aos seus concorrentes (HIEBING; COOPER et al, 2012). 

 

2.3.3  Análise Interna 
 

A análise interna tem como objetivo principal primeiramente compreender o 

negócio em profundidade, avaliando seu desempenho em diversas áreas (AAKER, 

2001). 

Kotler e Keller (2006) definem quatro áreas para nortear a análise: Marketing, 

Finanças, Produção, Organização. 

A área de marketing aborda questões como reputação da empresa, 

participação de mercado, satisfação do cliente, retenção do cliente, qualidade do 

produto, qualidade do serviço, eficiência na determinação do preço, eficiência na 

distribuição, eficiência nas promoções, eficiência da força de vendas, eficiência das 

inovações e cobertura geográfica. 

A segunda área, de finanças, leva em consideração aspectos como custo ou 

disponibilidade de capital, fluxo de caixa, estabilidade financeira. 
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A produção é a terceira área apontada pelo autor, e inclui itens como 

instalações, economias de escala, capacidade, força de trabalho, capacidade de 

produção e entrega, habilidades técnicas de fabricação. 

Por último deve ser observada de que forma a empresa se organiza, em 

relação à liderança - se é visionária e capaz, funcionários, orientação 

empreendedora, flexibilidade, capacidade de respostas. 

A partir desta análise é possível identificar as forças e fraquezas da empresa, 

que juntamente com a analise externa da organização serão o alicerce para traçar 

as estratégias mais acertivas para o seu sucesso. 

 

2.3.4 Matriz SWOT 
 

 A matriz SWOT é a análise em conjunto das forças (strengths) e fraquezas 

(weakness) - obtidas através da análise interna - e das oportunidades (oportunities) 

e ameaças (threats) - obtidas através da análise externa. 

A figura abaixo mostra como estes aspectos são distribuídos na matriz: 

 
 

                                                   Fonte: Adaptado pelo autor  
 

WESTWOOD (1996) afirma que a matriz SWOT é uma das etapas mais 

importantes do plano de marketing. É através dela que será respondida a pergunta 

se o produto será capaz de satisfazer o plano e quais são as limitações. 

Figura 1 - Matriz SWOT 
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A análise da matriz SWOT deve combinar os pontos fortes com as 

oportunidades, converter os pontos fracos em pontos fortes a fim de minimizá-los 

bem como minimizar ou evitar as ameaças (FERREL; HARTLINE, 2005). 

Após a análise da matriz SWOT é possível definir a real posição da empresa 

frente aos competidores e traçar os objetivos e estratégias para o planejamento de 

marketing. 

 

2.3.5 Objetivos de Produto/Mercado 
 

Nesta etapa do plano, deve estar claro a atual situação da empresa e a 

situação que ela pretende atingir e portanto, para onde deve dirigir seus esforços 

(OLIVEIRA, 2005). 

Para Westwood (1996, p.114) “ Um objetivo de marketing preocupa-se com o 

equilíbrio entre os produtos e seus mercados. Relaciona-se a quais produtos 

queremos vender em quais mercados (grifo do autor)”. 

Estes objetivos devem ser definidos levando em consideração o tempo de 

vigência do plano, bem como aspectos relacionados à lucratividade, crescimento 

das vendas, aumento de participação no mercado, contenção de riscos, inovação e 

reputação (KOTLER; KELLER, 2006). 

Além disso, é importante que eles sejam organizados do mais importante para 

o menos importante, quantitativamente estabelecidos, e ainda que sejam realistas e 

consistentes (KOTLER; KELLER, 2006). 

 

2.3.6 Posicionamento e Estratégia 
 

O posicionamento é a estratégia que visa diferenciar a marca ou produto com 

base nos atributos que os consumidores consideram significativos.  A escolha de um 

ou mais atributos, devem refletir o maior diferenciador em relação a concorrência 

para garantir a vantagem competitiva (WOOD, 2011). 

Segundo Ferrel e Hartline (2005) após a análise da matriz SWOT pode-se 

optar por estratégias de posicionamento como fortalecer a posição atual, 

reposicionar-se, ou ainda tentar reposicionar a concorrência. 

Para fortalecer a posição atual é imprescindível que os necessidades e desejos 

dos consumidores sejam constantemente monitorados, já que para garantir a 
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posição atual a empresa deve estar constantemente elevando a barreira das 

expectativas dos consumidores, protegendo desta forma sua participação no 

mercado. 

Resultados negativos podem sugerir que a empresa perdeu participação no 

mercado, e uma forma de responder a isso pode ser a estratégia de 

reposicionamento. Para reposicionar-se a empresa precisa realizar uma mudança 

significativa em um dos compostos de marketing ou até mesmo em todos. 

Reposicionar a concorrência é outra opção para garantir a vantagem 

competitiva, alcançada através de ações que induzam as concorrentes a mudar seu 

posicionamento. Esta estratégia baseia-se na reação dos concorrentes frente a 

mudanças da empresa no seu composto de marketing. 

Com o posicionamento definido a empresa pode identificar qual a estratégia 

que norteará suas ações futuras. 

Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) a definição de estratégia é uma 

tarefa árdua. O autor aponta os 5 P´s (plano, padrão, posição, perspectiva e ploy) 

que segundo ele definem o conceito de estratégia. Portanto a estratégia é um plano 

que direciona ações para o futuro, um padrão que a empresa vem realizando 

durante a sua existência, uma posição em relação aos seu produtos e mercados, 

uma perspectiva que refere-se a maneira fundamental que a empresa orienta suas 

ações, ou ainda uma manobra ou um truque (ploy) que pode ser utilizada para 

enganar um concorrente. 

Oliveira (2005) cita alguns tipos de estratégias como as de sobrevivência, 

manutenção, crescimento e desenvolvimento. 

Uma estratégia de sobrevivência é indicada quando a empresa encontra-se em 

situação difícil, com mais pontos fracos e ameaças do que fortes e oportunidades. 

Como sobrevivente ela pode decidir pela redução de custos, desinvestimento ou 

ainda liquidação do negócio. 

A estratégia de manutenção é utilizada quando apesar da predominância de 

ameaças a empresa te diversos pontos forte, que podem garantir a posição já 

conquistada no mercado. As estratégia de manutenção pode apresentar formas 

como estratégia de estabilidade, estratégia de nicho e estratégia de especialização. 

Quando as oportunidades se destacam no ambiente, ainda que a empresa 

tenha uma predominância de pontos fracos, a situação pode ser muito favorável 
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para  a estratégia de crescimento. Conforme o autor o crescimento pode utilizar 

estratégias de inovação, internacionalização, joint venture, expansão. 

Em relação a estratégias de crescimento é importante citar a Matriz de Ansoff 

(1990) que foi criada a partir de quatro estratégias que segundo o autor poderiam 

aprimorar e estimular o crescimento das organizações. As quatro estratégias são: 

penetração de mercado - ocorre quando a empresa tenta conquistar clientes dos 

concorrentes para elevar a sua participação de mercado, desenvolvimento de 

mercado - a empresa busca conquistar novos mercados com produtos existentes, 

desenvolvimento de produtos - consiste na criação de novos produtos para o 

mercado atual, e por último a diversificação - que consiste na criação de novos 

produtos para a conquista de novos mercados. 

Por fim, a última forma de estratégia apontada por Oliveira (2005) é a de 

desenvolvimento, que ocorre quando existe a predominância de pontos fortes e 

oportunidades. O desenvolvimento pode ser alcançado com estratégias como 

desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produtos e serviços, 

desenvolvimento financeiro, desenvolvimento de capacidades ou ainda 

desenvolvimento de estabilidade. 

 

2.3.7  Objetivos de Marketing 
 

Uma vez definido o posicionamento e o tipo de estratégia adequada, os 

objetivos de marketing irão apontar o caminho para alcançá-la através das 

ferramentas básicas do mix de marketing: produto, preço, distribuição e promoção. 

Wood (2011) acrescenta ao mix de marketing; serviços - a fim de construir 

relações duradouras com consumidores e marketing interno - para garantir o apoio 

dentro da organização. A autora afirma ainda que atualmente a ênfase da criação de 

estratégia está em oferecer o composto de marketing mais acertivo par atrair e reter 

consumidores no longo prazo. 

 

2.3.8 Planos de Ação 
 

Os planos de ação são o reflexo dos objetivos de marketing e conforme 

apontado por Lima et al. (2007) devem responder a perguntas como: 

- O que será feito? 
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-  Quando? 

- Quem é o responsável? 

- Quais os custos? 

Esta etapa é de natureza operacional e deve conter a programação do 

composto de marketing com prazos e responsabilidades. 

 

 

2.3.9  Implementação e Controle 
 

A etapa  de implementação e controle é a última fase do plano de marketing, já 

que conforme Toledo e Campomar (2006) ressaltam “o plano de marketing não é um 

produto final”. 

Kotler e Armstrong (2003) afirmam que a etapa de implementação é vital para a 

eficácia do plano, já que é este o meio em qual o plano de marketing acontece de 

fato. 

Devido às mudanças constantes no ambiente externo é necessário que sejam 

feitas revisões tanto na fase de preparação como na fase de implementação do 

plano de ação. É importante ressaltar que o plano deve ser ajustável durante todo o 

período de vigência (TOLEDO; CAMPOMAR, 2006). 

Portanto, avaliar os resultados tanto dos planos de ação, como das estratégias, 

bem como bem como buscar medidas corretivas para o andamento do planejamento 

são parte da etapa de controle (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
3 MÉTODO 
 

 Este capítulo visa esclarecer qual o método utilizado para o desenvolvimento 

deste estudo, bem como a justificativa da escolha do mesmo. 

 O método científico é definido por Gerhardt e Souza (2009, p. 11) como “o 

caminho em direção a um objetivo” e compreende um  “conjunto de dados iniciais e 

um sistema de operações ordenadas adequado para a formulação de conclusões, 

de acordo com certos objetivos predeterminados. A atividade preponderante da 

metodologia é a pesquisa”. 

 A pesquisa tem o propósito de buscar respostas para problemas propostos, 

através de um procedimento racional e sistemático (GIL, 2008). 

 Em termos de objetivos e métodos de pesquisa, esta monografia pode ser 

dividida em três partes, conforme abaixo: 
   

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 

Figura 2 - Método 
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Levando em consideração o objetivo deste estudo que é a elaboração de um plano 

de marketing para uma empresa específica, utilizou-se a pesquisa exploratória, que 

tem como principal objetivo tornar o tema mais familiar e portanto mais explícito para 

o pesquisador (GIL,2008). 

 Conforme Gerhardt e Souza (2009, apud QUIVY & CAMPENHOUDT, 1995, p. 

44) a pesquisa exploratória se divide em duas partes: 1) as leituras existentes sobre 

o tema estudado e os resumos estruturados feitos a partir destas leituras; 2) 

entrevistas com especialistas do assunto, pessoas diretamente envolvidas ou 

informantes privilegiados, bem como análise de documentos e observações. 

 Para a primeira etapa deste trabalho utilizou-se como procedimento de coleta 

de dados a pesquisa bibliográfica. Esta pesquisa, se embasou nas obras dos 

principais autores da literatura existente sobre planejamento estratégico e 

elaboração do plano de marketing. 

 A segunda etapa toma como base a revisão bibliográfica da etapa inicial para 

fundamentar a elaboração do plano de marketing para a empresa Gringa Lingerie 

Brasil.  

 Para a análise interna da organização foi utilizada a pesquisa qualitativa, e 

como fonte de coleta de dados entrevistas em profundidade com a proprietária da 

empresa. Esta fonte de coleta de dados foi escolhida pois apresenta maior 

flexibilidade, e por isso é capaz de garantir grande quantidade de informações, 

ampliando o entendimento do objeto de estudo, por meio da interação entre o 

entrevistador e o entrevistado (OLIVEIRA, MARTINS et al, 2012). 

 Na análise externa da organização utilizou-se a pesquisa bibliográfica e 

documental, para encontrar o maior número de informações possíveis para cobrir a 

análise de cenário e da concorrência. A análise de clientes agregou a estas 

pesquisas informações obtidas através de uma pesquisa qualitativa, coletada 

através de entrevistas semi-estruturadas. Este tipo de entrevista utiliza questões-

chave a serem exploradas, mas permitem o entrevistador e entrevistado divergir 

sobre algum assunto que possa ter maior interesse OLIVEIRA, MARTINS et al, 

2012). O roteiro das entrevistas pode ser visualizado no Anexo I deste trabalho. 

 A coleta das informações para compor o ambiente interno e externo é a chave 

para a elaboração e análise da matriz SWOT. 
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 A última etapa deste trabalho visa traçar objetivos, estratégias e planos e ação, 

a partir das análises feitas da revisão da literatura em conjunto com as análises 

feitas sobre a empresa. 
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4 PLANO DE MARKETING 
 

Este plano de marketing tem como principal objetivo indicar os passos futuros, 

a serem realizados pela empresa Gringa Lingerie Brasil. 

A marca trabalha atualmente com duas linhas; a linha Gringa Brasil e a recém 

lançada linha Maternidade.  

O foco deste plano é a comercialização da linha Maternidade. 

Por se tratar de um plano de curto prazo, visto que a empresa está buscando 

rápidos retornos, os objetivos e planos de ação terão como período de vigência, 

setembro de 2015 a setembro de 2016. 

 

4.1 DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E MERCADOS 

 

Através de alguns pedidos de clientes e amigas grávidas a proprietária da 

empresa Gringa Lingerie Brasil, Rafaela Reck identificou a possibilidade de atuar em 

um nicho de mercado que ainda não estava sendo atendido: o de sutiãs de 

amamentação com apelo fashion. Por estarem geralmente associados mais à 

praticidade e conforto, identificou-se uma possiblidade de atuar no segmento de 

sutiãs de amamentação, mas posicionando-se como um produto fashion. Ou seja 

além de ter a preocupação com o conforto e a praticidade, indispensável para 

amamentar, a marca utilizou o design como atributo principal para se posicionar no 

segmento e diferenciar-se dos concorrentes. 

O perfil dos consumidores deste segmento identificado pela marca está 

enquadrado nos seguintes fatores demográficos, geográficas e psicográficos: 

- Fatores Demográficos: Atualmente as mulheres estão engravidando cada 

vez mais tarde, por isso a faixa etária que a empresa busca atingir é de 25 a 45 

anos. São mulheres que pertencem a classe A e B, com curso superior completo 

e renda média mensal de R$ 6 000,00. 

- Fatores Geográficos: Por ter como principal canal de distribuição a internet, 

a empresa definiu sua atuação geográfica em todo território nacional, visto que é 

capaz de entregar seus produtos pelo correio para todo o país. 

- Fatores Psicográficos: As mulheres deste segmento tem uma vida social 

ativa, que se dividem entre trabalho, academia, viagens, cuidados com a casa e 

principalmente com a família. Estão iniciando uma família esperando o primeiro 
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ou segundo filho. Apesar da rotina intensa, tem grande preocupação com a 

aparência. O perfil de consumidora que a marca deseja atingir são mulheres que 

gostam de moda, possuem informação sobre o assunto, e valorizam o design1 

como diferenciador de produto, mas também a praticidade, conforto e qualidade e 

não se importam de investir um maior valor em determinado produto se 

identificarem estes atributos.  

Para atender a este segmento a marca criou a linha Maternidade que é 

composta pelos sutiãs de amamentação, top de amamentação, e alguns modelos de 

calcinhas com modelagens maiores, que embora já fizessem parte da linha Gringa 

Brasil foram redirecionados para impulsionar a venda casada. 

Atualmente existem seis modelos de sutiã de amamentação sem variação de 

cor e quatro modelos de calcinhas, conforme figura abaixo: 
   

    Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                
1 Para o presente estudo o termo design faz referência aos aspectos visuais do produto, definido por 
Dormer (1993) apud Rosa (2009) como design acima da linha. Esta abordagem foi escolhida para que 
os itens funcionais como conforto, praticidade, resistência, entre outros pudessem ser avaliados 
separadamente. 

Figura 3 - Linha Maternidade 



32 

 

 

 

 

A marca também fez uma parceria com o e-commerce Arquiteta do Amor, 

especializado na venda de lingeries, e produziu peças exclusivas para as vendas 

neste site. São dois modelos de sutiãs, ambos de modelagem cage (com tiras no 

colo), um top e duas calcinhas que também já eram existentes na marca. 
 

   Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Os modelos de sutiã e top tem a área do seio forrada com malha 100% 

algodão, aro de plástico e não possuem bojo de espuma. São oferecidos em três 

tamanhos mas que comportam mais numerações de costas, pois possuem cinco 

níveis de regulagem enquanto o mais comum no Brasil são dois ou três níveis. 

Figura 4 - Linha Maternidade Gringa em parceria com Arquiteta do Amor 
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Todos possuem o mesmo sistema de abertura que facilita na hora da amamentação, 

conforme imagem abaixo.  
    

   Fonte: www.gringabrasil.com   
 

As calcinhas de modelagens maiores são feitas em malha, renda ou tule com 

fundilho de algodão.  

Uma idéia interessante da proprietária da marca foi oferecer um pin para ser 

preso ao sutiã, que ajuda a lembrar qual o último lado amamentado, para não repetir 

o lado na próxima mamada. 
  

Fonte: www.gringabrasil.com  
 

 

Figura 5 - Sutiã de amamentação Gringa Lingerie Brasil 

Figura 6 - Sutiã de amamentação com pin 
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Nas compras diretamente pelo site da Gringa, a cliente pode escolher, sem 

adição no preço, se prefere o sutiã com o aro de plástico ou sem e com uma única 

alça grossa, ou com duas finas. 

Além disso a marca também oferece o serviço personalizado sob medida, caso 

a cliente queira encaminhar as suas medidas e solicitar seu sutiã sob encomenda, 

com o acréscimo de R$10,00. 

 

 
4.2 ANÁLISE EXTERNA 

 

4.2.1 Cenários 
 

Esta análise de cenários foi elaborada com base nas seis forças principais 

elencadas por Kotler e Keller (2006), conforme explicitado no referencial teórico. A 

seguir, serão apresentadas os aspectos externos que foram avaliados como mais 

relevantes para o macro-ambiente da empresa. 

 

4.2.1.1 Ambiente Tecnológico 

 

A tecnologia tem influenciado mudanças significativas no setor de moda, e 

consequentemente no segmento de moda íntima, principalmente em aspectos ligado 

à distribuição, comunicação, desenvolvimento de produto e produção. 
 
- E- commerce 

O e-commerce - venda de produtos pela internet - já é uma realidade na 

maioria dos setores. O setor de moda e acessórios é o de maior participação nas 

transações no mercado brasileiro, conforme indicado em uma pesquisa feita pelo 

eMarketer (especialista em pesquisas na área de marketing digital) em dezembro de 

2014. 
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Fonte: eMarketer 

 

Além disso, a mesma pesquisa indica que a tendência é que o e-commerce no 

Brasil siga crescendo, porém a velocidade do crescimento está diminuindo se 

colocado em comparação o percentual de crescimento de 28% do ano de 2013, 

frente a previsão de 10% em 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Ranking de categorias de e-commerce no Brasil 
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Fonte: eMarketer 

 

 

- Comunicação por mídias sociais 

 

As mídias sociais são atualmente um dos principais meios de troca de 

informação entre pessoas e empresas. Facebook, Instagram, Youtube, Blogs, 

Google + já fazem parte do dia-a-dia das empresas.  

A pesquisa brasileira de mídia de 2015, feita pela Secretária de Comunicação 

Social feita pela Presidência da República, traz dados interessantes sobre o uso das 

mídias sociais pelos brasileiros. 

Segundo a pesquisa 92% dos internautas brasileiros estão conectados em 

redes sociais, sendo as mais utilizadas Facebook (83%), Whatsapp (58%) e Youtube 

(17%). O estudo também apontou que em relação a forma de acesso à internet os 

celulares  já representam 66% em comparação com os notebooks ou computadores 

71%. 

Para o setor de moda três mídias em particular chamam a atenção Instagram, 

Whatsapp e Facebook. 

Figura 8 - Total de vendas via e-commerce no Brasil 
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O mercado de moda é destaque no Instagram, já que é a melhor plataforma 

para mostrar cores, imagens e detalhes dos produtos. 

A reportagem da Folha de São Paulo (2014) aponta que o Instagram mudou a 

maneira como a moda é reportada, consumida e compartilhada. Se antes as 

coberturas de desfiles eram feitas por sites especializados, hoje qualquer pessoa 

que esteja em um desfile é um veículo de mídia, pois pode postar os videos feitos 

pelo celular no Instagram. Além disso os estilistas e as marcas encontraram uma 

ligação direta para mostrar ao consumidor todo o processo de criação, produção, o 

que os inspira entre outras informações que possibilitam o entendimento do universo 

da marca.  

Se o Instagram é a ferramenta ideal para expor os produtos o whatsapp tem se 

tornado muito importante na hora de efetuar a venda, já que muitos perfis do 

Instagram  colocam o número de whatsapp à disposição para informar preços, tirar 

dúvidas sobre produtos e finalizar a compra. As transações através do uso de 

dispositivos móveis recebem o nome de m-commerce. 

Já o Facebook por ser uma das redes mais utilizadas, atua como uma vitrine 

para as marcas e também possibilita o contato direto com o fornecedor. Saber como 

estão performando os produtos no mercado, sua aceitação e críticas dos usuários 

são algumas das  possíveis utilidades da rede. 

 

- Novas Mídias Sociais 

 

Apesar do Facebook ainda ser o campeão de usuários no Brasil, uma pesquisa 

feita pela Global WebIndex (2013) com 170 mil pessoas em 32 países (incluindo o 

Brasil) apontou que entre os adolescentes o Facebook está perdendo usuários no 

mundo todo, e mais ainda nos EUA. Outro estudo feito pela Universidade de 

Princeton (2014), os EUA, afirmou que até 2017 esta rede social pode perder até 

80% dos seus usuários. 

Portanto, é preciso estar atento às novas mídias sociais que estão surgindo. 

Uma matéria da Forbes aponta mídias sociais para prestar atenção em 2015. As 

mais relevantes estão especificadas abaixo: 

- Meetey: é um aplicativo que o usuário posta fotos de alguma experiência 

ou momento especial que ele está tendo naquele exato momento, e essa foto é 
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enviada para pessoas que estão na mesma área que podem comentar 

instantaneamente. 

- Line: a função principal é trocar mensagens gratuitamente. O 

diferencial é a possibilidade de se comunicar com celebridades, 

marcas, programas de TV para receber novidades exclusivamente 

compartilhadas pelo Line. 

- Whisper: permite enviar mensagens anônimas na rede. Não informa 

os dados dos usuário o único modo de contato é pelas mensagens 

postadas. 

Importante ressaltar também o aplicativo Snapchat, que tem feito grande 

sucesso no Brasil. O snapchat permite o envio de videos, fotos ou texto para outros 

usuários. A grande diferença é que as mensagens são automaticamente apagadas 

logo depois do envio, tanto no dispositivo de quem enviou como no de quem 

recebeu. 

 

- Materiais e processos tecnológicos 

 

Além dos meios de comunicação a tecnologia também tem grande impacto na 

criação de novos materiais e no aperfeiçoamento das tecnologias produtivas. 

No setor de moda íntima, a inventividade nesta área é extremamente 

estimulada. 

A Hope, uma das maiores empresa do setor de moda íntima brasileira, investe 

cerca de 10% do seu faturamento no desenvolvimento de novas tecnologias 

(TEIXEIRA, 2010). 

Atualmente já existem tecidos com hidratantes, fórmulas anti-celulite, 

antitranspirantes, anti-cólica entre outros.  

Nos processos produtivos chama a atenção a tecnologia seamless, que por 

meio de teares especiais é capaz de produzir peças sem costura. Segundo Magnus 

et al. (2010) o custo para aquisição destas tecnologias é muito alto, e a existência de 

poucos fornecedores dificulta as negociações. 
 

4.2.1.2 Mercado e Ambientes Competitivos 
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Para iniciar uma marca de moda íntima, em geral, não são necessários 

grandes investimentos iniciais. Isso porque, além da matéria-prima que tem grande 

aproveitamento devido ao tamanho das peças, em geral são necessárias poucas 

máquinas, para a confecção de moda íntima.  

Conforme informações da proprietária da Gringa Lingerie Brasil, Rafaela Reck, 

é possível iniciar uma produção pequena com uma máquina de costura reta, uma 

máquina galoneira e uma máquina overlock (todas com preço médio de mercado em 

torno de R$ 1000,00). Estas máquinas permitem diferentes tipos de costura e 

acabamentos. 

Além disso, as empresas podem ainda optar por terceirizar a produção, sem 

incorrer em custos de maquinário e funcionários. 

Segundo dados do IEMI (Inteligência de Mercado) de 2009 a 2013 houve um 

aumento de 12,7% (546  novas empresas) no número de fabricantes especializados 

em moda íntima e roupas de dormir.  

Portanto, as baixas barreiras à entrada (baixo investimento inicial), juntamente 

com os alto índices de faturamento, tornam o setor muito atrativo para a entrada de 

novas empresas. 

 

4.2.1.3 Ambiente Sócio-Cultural 

 

Com a informação ao alcance de um clique, os consumidores estão cada vez 

mais exigindo informações e responsabilidade por parte das empresas (MINTEL, 

2015). Além disso, segundo o relatório da Trend Watching as mídias sociais 

facilitaram a comunicação entre consumidor e empresa e por isso atualmente as 

pessoas buscam relações mais humanas com as marcas. O relatório afirma que 

73% dos consumidores brasileiros esperam construir relações significativas com as 

empresas. 

A busca por relações mais humanas pode ser um dos fatores responsáveis por  

outras tendência de comportamento observada. Segundo estudo feito pela JW 

Intelligence (2015) os consumidores estão tendo uma maior identificação em 

anúncios com imagens de pessoas reais, e fotos sem edição.  

As imagens de pessoas reais contribui para a identificação e valorização da 

singularidade do indivíduo, e cada vez mais as pessoas tentam se diferenciar da 

multidão. 
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- Mães blogueiras 
 

A troca de informações e as relações mais próximas possibilitadas pelas mídias 

sociais, podem ser observadas no crescente número de mães blogueiras. No 

contexto atual os blogs tem influenciado a tomada de decisão de compra e o 

consumo de determinados tipos de produtos. As blogueiras são consideradas 

pessoas formadoras de opinião com reputação respeitada (Hoffman, 2010). 

Em relação às mães blogueiras, muitas eram blogueiras de moda, que tiveram 

filhos e aproveitaram este momento para compartilhar essa nova etapa da vida. 

Outras tantas, no entanto, iniciaram os blogs justamente para compartilhar esta nova 

experiência de vida. 

Os posts giram em torno de moda (looks do dia), descobertas sobre a 

maternidade, dicas de amamentação, fotos dos bebês, e entre estes posts que 

visam compartilhar informações com as seguidoras, entram as dicas de produtos, 

muitas vezes em posts patrocinados. 

A grande maioria tem perfil no instagram e algumas no snapchat, com 

inúmeras seguidoras que utilizam a ferramenta para tirar dúvidas em relação a 

maternidade. 
 

4.2.1.4 Ambiente Econômico 

 
O cenário econômico atual brasileiro é bastante desafiador.  

Em 2014 o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro - índice que representa a 

soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma região - foi de -0,1% se 

comparado ao ano de 2013. O índice baixo do PIB foi puxado pelo índice negativo 

da indústria (-1,9%) (FGV, 2015). 

No primeiro trimestre de 2015 o PIB teve redução de -0,1%, se comparado ao 

último trimestre de 2014. A indústria segue com índices negativos (-0,13%) e os 

serviços também passaram a apresentar baixa nos índices (-0,7%) (FGV, 2015). 

Além disso o aumento da inflação, a elevação dos preços administrados, que 

tem uma expectativa de aumento de 12,6% em 2015 e o aumento da taxa de 

desemprego tem tornado o cenário econômico bastante incerto (DEPECON, 2015). 
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Diante desta mudança a confiança do empresário e do consumidor tem 

apresentado quedas significativas. 

O índice de confiança do empresário industrial, medido pela CNI 

(Confederação Nacional da Indústria) vem caindo desde o início de 2014, e tem se 

mantido abaixo dos 50 pontos (valores a cima de 50 indicam empresários 

confiantes) desde janeiro de 2013. Entretanto, no último mês de abril, observou-se 

um aumento de 1 ponto em comparação com o mês de março, conforme o gráfico 

abaixo: 

 
Fonte: CNI - Confederação Nacional da Indústria 

 

O índice de confiança do consumidor medido pela FGV (Fundação Getúlio 

Vargas), também teve um crescimento em abril de 3,3% em relação ao mês de 

maio. Segundo o relatório o acréscimo pode ser visto como uma boa notícia, 

entretanto não pode se garantir uma mudança de tendência, já que a média móvel 

do trimestre continua em declínio. Além disso, conforme pode-se perceber no gráfico 

abaixo o índice de confiança do consumidor atingiu um nível extremamente baixo, 

em termos históricos. 

 

 

 

Figura 9 - Índice de confiança do empresário industrial 
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Fonte: FGV 

 

O cenário instável da economia exige um acompanhamento rígido dos 

resultados para os próximos meses a fim de poder estimar qual o impacto no setor 

de moda íntima. 

 

4.2.1.5 Ambiente Demográfico 

 

Aspectos relacionados a projeção de fecundidade são muito relevantes para o 

presente estudo. 

Em abril deste ano, o IBGE publicou um estudo sobre as mudanças 

demográficas no Brasil no início do século XXI. 

A pesquisa constatou que o país está passando por uma fase de transição em 

relação a fecundidade. Essa fase se caracteriza pela passagem de um cenário com 

índices elevados de nascimentos por mulher para outro com níveis relativamente 

baixos. 

Figura 10 - Índice de Confiança do Consumidor 
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O principal fator gerador desta mudança é o aumento no nível de educação das 

mulheres. O prolongamento do período educacional contribui para um adiamento da 

idade média para formação das famílias, levando a diminuição bem como ao 

envelhecimento da fecundidade. 

As mulheres com ensino superior completo tem seu primeiro filho em idade 

média de 30,9 anos, contra idade média de 22 anos das mulheres com apenas o 

ensino fundamental completo. 

Considerando uma melhora nos níveis educacionais no Brasil o estudo propõe 

um cenário para 2015 de 1,5 filho, em média por mulher contra 1,9 da previsão feita 

para o ano de 2010. 

Além disso o efeito envelhecimento também será sentido nos índices de 

fecundidade para os próximos anos, tendo maior ocorrência nos grupos  de 25 a 29 

e 30 a 34, incluindo as classes mais baixas com mulheres com menos escolaridade. 

 
4.2.2 Análise da Concorrência 

 
A indústria de moda íntima se caracteriza por ter grandes players, focados em 

volume e que consequentemente alcançam menor preço e pequenos players que 

investem em exclusividade e diferenciação. 

 

4.2.1.1 Grandes players 

 

A grande vantagem dos grandes players, além do volume que permite maiores 

condições de negociações com fornecedores, é a disponibilidade de capital para 

investimento em tecnologia, como as lingeries sem costura e tecidos com 

propriedades diferenciadas. 

Dentre os grandes players destacam-se marcas como Liz, Hope, Valisére, 

Triumph, Scala, Trifil, Lupo, Del Rio, Duloren entre outras. São marcas de grande 

presença nacional através de lojas próprias, franquias, multimarcas e redes de 

varejo. Também podem ser encontradas em e-commerce de lingerie como o 

lingerie.com.br e intimastore.com.br. De olho na concorrência com as marcas 

menores que cada vez mais oferecem produtos diferenciados, estas marcas vem 

agregando ao seu mix de produtos novas linhas com tecidos mais sofisticados e 

modelagens diferenciadas. Dentre as marcas citadas somente a Liz, Hope, Scala 
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Del Rio e Duloren possuem produtos para gestantes ou mulheres em fase de 

amamentação, no entanto é possível que o foco destas marcas para esta linha ainda 

são os produtos mais básicos. Abaixo algumas imagens de produtos: 

 

 

   Fonte: Elaborado pela autora   
 

A marca Liz é a que mais se destaca neste grupo. Primeiramente por ser a 

única que tem de fato uma linha maternidade, nas outras os modelos específicos 

para este fim encontram-se juntamente com modelos de uso comum. Outro fator é a 

Figura 11 - Concorrentes 
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extensão do mix de produtos da Liz que se sobressai por ter 4 tipos diferente de 

sutiã de amamentação, cada um com um tipo de abertura, além da variedade de 

modelagens de calcinhas que dividem-se entre a fase gestante e após o parto 

(linhas gestar e nascer). Já a Hope, Valisére, Duloren e Del Rio, possuem somente 

um modelo de sutiã e um de calcinha. 

Em comum as três marcas pode-se perceber uma maior preocupação com os 

atributos conforto e praticidade, em contraponto ao atributo design. Em relação as 

cores, todos são ofertados somente em cores neutras como branco, nude e preto. 

Os materiais também se assemelham, sendo a microfibra a matéria-prima escolhida 

por todas as marcas. 

 

4.2.1.2 Pequenos players 

 

Para análise da concorrência dos pequenos players, grupo que investe na 

diferenciação dos seus produtos, usou-se como características relevantes; possuir 

uma linha maternidade bem estruturada dentro do mix de produtos, bem como a 

identificação dos atributos conforto aliado ao design nos produtos ofertados. 

Foram selecionadas para uma análise mais detalhada as marcas Jogê, 

Loungerie e Any Any. 

 

4.2.1.3 Jogê 

 

A Jogê iniciou as suas atividades em 1968, com o nome de Jogê Meias, com 

foco na venda de meia-calça, ítem de vestuário muito importante para a década. 

Neste mesmo ano a marca abriu sua primeira loja no Shopping Iguatemi de São 

Paulo, o primeiro no país. 

Em 1974, com o sucesso de vendas a marca abre a segunda loja no mesmo 

shopping.  

No início dos anos 90, a empresa passa por uma estratégia de 

reposicionamento e passa a se chamar Jogê Lingerie, destacando a linha de moda 

íntima. 

Com o slogan “Sinta-se bem em você” a Jogê foca nas classes A e B e oferece 

produtos de qualidade com design atrativo. As rendas importadas e os bordados a 

mão são alguns dos destaques dos produtos. 
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A linha Maternity da Jogê tem uma grande variedade de produtos: 7 modelos 

de calcinhas, 1 sutiã, 3 tops, 1 body, 5 pijamas e 9 camisolas. Alguns dos produtos 

estão expostos na figura abaixo: 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Muito diferente das marcas observadas na seção a cima, nota-se uma maior 

preocupação com o design nos produtos. Modelos mais delicados, uso de materiais 

diferenciados, peças com detalhes. Na linha de lingerie as cores variam pouco 

ficando entre preto, cinza, branco e nude, com bastante destaque para o preto.  

O único sutiã ofertado tem abertura frontal por meio de botões já os tops são 

todos iguais, transpassados para facilitar a amamentação. As calcinhas são de 

malha com elastano e cós alto para garantir conforto durante a gestação e após o 

nascimento do bebê. 

Figura 12 - Linha Maternidade Jogê 
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Os modelos de camisolas e pijamas chamam a atenção pela variedade e 

funcionalidade. Todos tem alguma opção para facilitar a amamentação seja um 

botão na alça, botões frontais, ou transpasse.  

Os preços ficam na média de R$ 70,00 para as calcinhas, R$132,00 para os 

tops e sutiãs, R$199,00 para o body, R$210,00 para as camisolas e R$259,00 para 

os pijamas. O pagamento pode ser feito em até 6X sem juros. 

A marca possui atualmente 43 lojas próprias e 24 franquias e está presente em 

todo o país. Além das lojas físicas a empresa possui um e-commerce disponível no 

próprio site. Nas compras pela internet, uma vez identificado o pagamento os 

pedidos são despachados e demoram de 1 a 3 dias para serem entregues caso a 

cliente escolha por entrega via SEDEX e de 4 a 9 dias, caso a escolha seja pela 

entrega via PAC. 

A Jogê lança novas campanhas a cada estação, investindo sempre em 

modelos conhecidas, muitas vezes internacionais, porém a linha maternidade nunca 

aparece nas campanhas. A marca tem página no Facebook com 190 mil curtidas e 

perfil no Instagram com 20,5 mil seguidores. As postagens são bem produzidas, e 

bastante frequentes. No entanto, como a marca tem muitas linhas, as postagens 

sobre a linha amamentação são muito reduzidas. 
Figura 13 - Quadro Síntese Jogê 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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4.2.1.4 Any Any 
 

A Any Any surgiu em 1995, inspirados pela proposta de dormir com estilo. A 

marca investe em tecidos nobres e tecnológicos a fim de oferecer um alto padrão de 

qualidade às suas clientes. O objetivo da marca é “levar um toque fashion para a 

hora de dormir”.  

Baseado nesta idéia a marca tem uma ampla variedade na linha homewear, 

bem como na linha de lingerie. 

A linha maternidade da Any Any é composta por 5 sutiãs de amamentação, 7 

calcinhas, 6 camisolas e 10 pijamas. Alguns deles podem ser visualizados abaixo: 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora    
 

Pela proposta da marca justifica-se o grande número de pijamas e camisolas. 

Todos possuem a facilidade de abertura frontal ou transpasse. Os sutiãs tem em sua 

maioria a abertura na alça, somente um deles tem abertura frontal. São feitos em 

microfibra ou algodão e alguns levam aplicação de renda. Destaque para o sutiã em 

Figura 14 - Linha Maternity Any Any 
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tecido estampado, que encontra-se esgotado no site. As calcinhas são feitas no 

mesmo material dos sutiãs, e todas tem o cós mais alto. 

Na linha maternidade da Any Any percebe-se um estilo de produto mais 

clássico e básico e modelagens maiores que aparentam mais resistência. As cores 

variam entre o azul marinho, branco, cinza, nude e tons pastéis de rosa e azul. 

Em relação ao preço dos produtos, os sutiãs custam R$79,00, somente o sutiã 

com abertura frontal custa R$105,00. As calcinhas ficam em torno de R$40,00, as 

camisolas tem preço médio de R$195,00 e os pijamas de R$280,00. 

A empresa possui hoje 50 lojas próprias, e segundo reportagem da Revista 

Exame (2014) a estratégia da Any Any é inaugurar até este ano 40 franquias, em 

cidades como Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

Um grande diferencial da marca em relação ao segmento de maternidade é a loja 

Any Any Mãe, localizada no Shopping Ibirapuera em São Paulo. Esta loja tem como 

público-alvo as futuras mamães e possui uma coleção exclusiva para este momento. 

Além das lojas próprias e franquias a marca também possui distribuição via e-

commerce no próprio site. Da mesma forma que a Jogê, as entregas são feitas via 

SEDEX ou PAC, observa-se aqui um prazo de 1 dia mais longo, sendo 2 a 4 dias 

para entregas via SEDEX e 4 a 10 para entregas via PAC. 

A comunicação da marca é feita via posts na página do Facebook com 32 mil 

curtidas, e via perfil no Instagram que conta com 5 770 seguidores. Os posts da 

marca são mais focados na linha homewear; pijamas e camisolas. Os produtos da 

linha maternidade aparecem em alguns posts, mas também não são muito 

frequentes. 
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Figura 15 - Quadro Síntese Any Any 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.2.1.5 Loungerie 

 

A Loungerie foi criada em 2009, com a proposta de oferecer produtos de 

qualidade a preços acessíveis, focando no atendimento das suas lojas buscando 

proporcionar uma experiência de compra única e diferenciada. 

A marca ficou conhecida por lançar no Brasil o “sutiã perfeito” que aos moldes 

das marcas americanas, combinam os tamanhos de taça com as medidas do tórax, 

para melhor adequação ao corpo das mulheres.  

A sua linha Maternity, dentre as marcas pesquisadas, é a que possui menor 

extensão, pois conta apenas com 1 sutiã, 1 top, 1 modelo de calcinha e uma 

camisola. As cores dos produtos também são limitadas, disponíveis apenas em 

branco e quail (tom de rosa escuro). 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

O sutiã e o top possuem o mesmo tipo de abertura na alça. Os modelos são 

feitos com renda e poliamida e forro de algodão. As calcinhas tem modelagem 

pequena, e não parecem muito funcionais para maternidade. São feitas no mesmo 

material do sutiã e top. O modelo de camisola possui o mesmo fecho para abertura 

nas alças que o sutiã. O estilo da linha Maternity da Loungerie é muito delicado e 

feminino, principalmente pela escolha da cartela de cores. 

O preço do sutiã é R$89,00, o top custa R$ 79,90, a calcinha R$39,90 e a 

camisola R$139,90. 

A Loungerie surgiu com formato para o varejo e atualmente, com 6 anos no 

mercado, possui 27 lojas próprias espalhadas pelo país. Além da marca própria as 

lojas vendem produtos de marcas internacionais como a DKNY Intimates, Hanky 

Panky, Wacoal e Spanx. 

Como parte de sua estratégia de oferecer experiências de consumo, a equipe 

de vendas da Loungerie é treinada semestralmente pela equipe de Estilo e Produto, 

que informam as vendedoras sobre os modelos da nova coleção, tendências, 

tecidos e modelagens. 

Além das lojas físicas, a marca possui o e-commerce para venda online. O e-

commerce possui dois tipos de entrega, a tradicional feita por SEDEX, cujos prazos 

variam de 1 a 3 dias para região de São Paulo e podem chegar a 9 dias para as 

regiões do Amazonas, Maranhão e Roraima. A empresa possui também um 

exclusivo serviço de entrega express disponível somente para endereços na Grande 

São Paulo. Neste serviço a empresa promete entregar o pedido no dia seguinte a 

compra (se este for feita até as 13h). 

Figura 16 - Linha Maternity Loungerie 
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No Facebook a Loungerie tem 87 mil curtidas, ja o seu perfil no Instagram 

possui 41,8 mil seguidores. Nos posts da marca não foi encontrado nenhum 

relacionado à linha Maternity. As postagens são frequentes, mas tem como foco as 

linhas de lingerie passando um conceito mais sensual. 

 
Figura 17 - Quadro Síntese Loungerie 

 
Fonte: Elaborado pelo autora 

 

4.2.1.6 Comentários sobre os concorrentes 

 

Analisando os três principais concorrentes, percebe-se que, apesar de estarem 

caracterizados neste estudo como pequenos players, possuem uma grande 

presença no território nacional, seja através das lojas próprias, franquias ou 

multimarcas. Neste aspecto, destaca-se a Jogê pelo sistema de franquias, que 

aumentou consideravelmente sua presença de mercado, e a Any Any que também 

com um projeto de franquia, está utilizando uma estratégia de crescimento.  

Em relação aos produtos, em todos é possível perceber uma preocupação 

maior com o design e uso de materiais diferenciados, quando comparados às 

marcas do grupo dos grandes players. As cores chamam a atenção por manter 

sempre uma cartela neutra. Também foi observado o uso de estampas em somente 

um modelo. Observando os sutiãs separadamente, é possível perceber que dentro 
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de cada marca, existe pouca variação de modelo, principalmente em relação ao tipo 

de abertura, e ao tipo de uso, como por exemplo, mais resistente para seios 

maiores. Estas diferenciações foram mais facilmente percebidas na marca Liz. Vale 

ressaltar que as três marcas, com mais destaque para Jogê e Any Any, investem em 

pijamas e camisolas para incrementar o mix de produtos desta linha, a fim de 

satisfazer todas as necessidades da clientes. Estes itens de vestuário, são muito 

adquiridos pelas futuras mães para receber as visitas no hospital e até mesmo em 

casa. 

Analisando os preços praticados pelos concorrentes, percebe-se na Jogê uma 

estratégia de desnatamento, com um preço de mercado bem a cima dos 

concorrentes, principalmente nas calcinhas, seguido dos sutiãs e camisolas. Nos 

pijamas, o preço médio da Any Any é mais elevado. Das três analisadas, a 

Loungerie é que mantém os preços mais baixos, devido a estratégia de 

posicionamento da marca. 

É interessante ressaltar que em todas as marcas, percebe-se que a linha 

Maternidade é uma linha complementar, e pela existência de muitas outras linhas no 

mix de produtos, a comunicação para este público não é muito efetiva. A única 

marca que possui uma comunicação mais direta com este público é a Any Any, 

através da sua loja destinada a novas mães. 

Em resumo, podemos definir as três marcas em relação à vantagens 

competitivas conforme abaixo: 
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  Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

 

4.2.2 Análise dos Clientes 
 
A fim de obter um maior entendimento em relação à motivações, atributos 

percebidos, momento e locais de compra, foi efetuada uma pesquisa qualitativa com 

clientes potenciais dentro do segmento identificado pela empresa. 

Quinze mulheres foram entrevistadas e os pré-requisitos para a escolha foram: 

pertencerem a classe social A e B, com filhos pequenos de até 1 ano e meio que 

estão amamentando ou pararam de amamentar recentemente, ensino superior 

completo, identificação com o tema “moda”. 

 

4.2.2.1 Perfil das entrevistadas 
 

As entrevistadas tem idades de 28 a 42 anos e trabalham como designer de 

moda, psicóloga, publicitária, arquiteta, administradora de empresas, professora, 

designer de produto, servidora pública, advogada e dentista. 

 

4.2.2.2 Análise das entrevistas 

 

Figura 18 - Fatores Diferenciadores Concorrentes 



55 

 

As entrevistas seguiram um roteiro semi estruturado com questões-chaves. 

As duas primeiras questões buscavam descobrir em quais lugares ou com 

quem elas buscavam informações sobre a maternidade, a fim de compreender quem 

ou o que poderia influenciar na suas decisões de compra. 

Em relação às pessoas com as quais elas buscam informações muitas citaram 

as obstetras, seguida pelas amigas que já tiveram filhos. Em menor número de 

respostas apareceram irmãs mais velhas que também já tinham tido filhos, doulas e 

uma delas citou as professoras da aula de hidro-gestante. 

Sobre os meios que elas procuravam informação a internet foi unanimidade, 

somente uma das entrevistadas afirmou ter lido livros a respeito do tema. Na 

internet, o site baby center foi citado por mais da metade, uma delas inclusive disse 

que recebeu a indicação do site da sua obstetra. Grupos de mães no facebook como 

o Clube de mães também foram citados diversas vezes. Além destes, foram citadas 

as “mães blogueiras” com perfil no instagram que também possuem blogs. O 

Instagram é usado como uma espécie de filtro: “No Instagram sigo alguns, que 

quando postam algo que me interessa vou para o blog ler mais a respeito...”. 

Interessante ressaltar que existe um cuidado e até um certo receio sobre as 

informações coletadas na internet: “ (...) muito pela internet, mas sempre com muito 

filtro”, “na internet tem muito material, mas nunca sei direito no que confiar”. 

A terceira e quarta pergunta buscavam entender a importância da chegada de 

um filho na vida da mulher, bem como as reações às mudanças no corpo a fim de 

compreender possíveis mudanças de comportamento nesta fase da vida. 

Analisando as respostas é possível perceber que se trata de um momento que 

gera uma grande mudança na vida da mulher: “Vida nova, da vida bohemia para a 

vida família, to amando!”, “Mudou totalmente a minha vida”, “(...) existem duas 

mulheres, uma antes de dar a luz e uma depois”.  

Muitas comentaram sobre o fator compensador, pois apesar de ser um 

momento difícil, por se tratar de um fato novo, bem como por exigir muita atenção, e 

gerar muito cansaço, vale a pena por ser uma experiência maravilhosa: “Os 

primeiros meses são bem complicados porque é tudo muito novo e o cansaço é 

complicado. Mas a cada dia melhora e o amor cada dia aumenta!”, “Costumo dizer 

que nunca estive tão cansada, mas quando acordo de manhã para pegar ele e ele 

me olha com o sorriso mais lindo do mundo, eu nem lembro mais do cansaço”. 
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Vale ressaltar também a sensação de completude apontada por algumas, e o 

reconhecimento maior delas como mulher.  

Sobre as mudanças do corpo na gravidez e a repercussão disso na auto-

estima, em geral as entrevistadas afirmaram que durante a gravidez não tiveram 

problemas com a auto-estima, pelo contrário, muitas afirmaram que se sentiam 

muito bonitas: “Durante a gravidez me sentia linda!!! Amava minha barriga!”, “(...) me 

sentia muito bem e achava o meu corpo bem bonito”. Algumas citaram ainda uma 

sensação de empoderamento nesta fase: “A maternidade foi empoderadora para 

mim. Passei a gostar mais do meu corpo que antes das gestações”, “Eu me senti 

muito poderosa durante a gravidez e amei minha barriga”.  

As oscilações na auto-estima em geral surgem após o nascimento do filho, 

algumas apontaram maior insatisfação nos primeiros dias, principalmente pela 

barriga que fica saliente. Outras no entanto afirmaram que o primeiro mês é de total 

dedicação ao bebê, e que os cuidados com a aparência ficam um pouco em 

segundo plano, mas que aos poucos vão tomando consciência e começam a 

perceber as mudanças no corpo. Pôde-se perceber que durante a gravidez, as 

mudanças no corpo não incomodam tanto pelo fato de fazerem parte daquele 

momento, mas talvez haja uma expectativa que após o nascimento do filho o corpo 

volte ao normal, quando isso não ocorre existe aparentemente um sentimento de 

frustração: “(...) depois do nascimento dele eu senti que afetou mais minha auto-

estima. Tinha o corpo muito transformado, sem ter a barriga de grávida”. 

A quarta e quinta pergunta eram sobre amamentação, tempo em que 

amamentaram e se elas se sentiam confortáveis para amamentar em público. 

As respostas em relação ao tempo de amamentação variaram bastante, o 

menor tempo foi 3 meses e algumas ainda seguem amamentando com 1 ano e 6 

meses, mas a maioria das respostas ficou entre 6 e 12 meses.  

Sobre o fato de amamentar em público somente uma das entrevistadas disse 

que se sentia totalmente confortável com a situação. O restante afirmou que não se 

sentia confortável, algumas tentavam se programar para amamentar em casa, mas 

quando era inevitável amamentar em público procuravam lugares mais afastados e 

várias comentaram que tapavam com uma fralda. 

As perguntas seguintes são específicas em relação aos sutiãs de 

amamentação. Se usam ou usaram, onde compraram, quais marcas compraram, a 

percepção dos produtos que existem hoje no mercado. 
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Sobre o uso, somente uma das mães respondeu que não usou o sutiã pois não 

achava que eles tinham a sustentação necessária e achava as alças muito finas.  

Em relação as marcas que compraram a maioria não lembrava o nome da 

marca. Das marcas citadas apareceram em primeiro lugar Liz, seguida de Hope, 

Renner e Jogê. Em relação ao local onde compraram as respostas variaram entre 

lojas de bairro, loja online, lojas em shopping e viagens internacionais, sendo as 

duas primeiras com o maior índice de respostas. 

Sobre a percepção dos sutiãs existentes no mercado as respostas foram muito 

variadas. A grande maioria das entrevistadas disse que tiveram experiências 

positivas com os sutiãs que compraram. Dentre os atributos mencionados como 

justificativa  praticidade e conforto foram os mais recorrentes. Das questões 

negativas em relação aos sutiãs o design foi o mais recorrente: “alguns são práticos 

e confortáveis, mas design interessante…nenhum”, “são muito feios, mas é o mais 

prático para o momento da amamentação”.  

Devido a distribuição da Gringa Lingerie Brasil ser exclusivamente pela internet 

julgou-se oportuna a pergunta se elas comprariam este tipo de produto pela internet. 

Metade das entrevistadas respondeu que sim e a outra metade que não. Nas 

respostas positivas, uma única entrevistada fez uma observação que compraria se 

tivesse uma descrição bem completa e muitas fotos. Das que responderam que não 

,em geral acham muito arriscado, pois precisam experimentar primeiro. 

A fim de tentar identificar necessidades não preenchidas nas consumidoras, 

perguntou-se se precisaram comprar alguma coisa para elas durante a gravidez ou 

logo após o nascimento dos filhos. Entre as respostas durante a gravidez muitas 

apontaram as calças com elástico devido o crescimento da barriga, e cosméticos 

como creme para a prevenção de estrias. Em menor número de respostas 

apareceram camisas, e blusas que abrem na frente no período de amamentação, e 

mais sutiãs de amamentação devido ao fato de sujar com leite muitas vezes. 

Por último foram apresentadas algumas fotos dos sutiãs de amamentação da 

Gringa Lingerie Brasil a fim de saber a percepção das entrevistadas sobre o produto, 

conforme imagem abaixo: 

 
  Fonte: Elaborado pela autora 
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Em seguida elas foram instruídas a ordenar por grau de importância os 

seguintes atributos: conforto, praticidade, design, cores, material, preço e marca. 

Sobre as percepções em relação ao produtos pode-se perceber uma 

preocupação em relação ao pudor, bem como em relação a resistência e 

sustentação. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Algumas respostas enfatizaram que os modelos de amamentação podem ser 

mais básicos, com design bonito mas mais clean, menos sensuais. Uma das 

entrevistadas relacionou o atributo cor como uma identificação de sensualidade: “(...) 

até porque abre a blusa, acomoda a criança, até aí todo mundo já viu que ta usando 

um sutiã vermelho”. Percebe-se portanto um certo pudor neste momento, para 

algumas mulheres neste momento os seios são somente provedores de alimento 

para os filhos, como enfatizou uma das entrevistadas. 

A resistência e sustentação também apareceram como fatores importantes. 

Algumas entrevistadas acharam que os sutiãs não parecem resistentes devido ao 

tamanho da mama durante a amamentação. Questões como alças e costas muito 

 

Figura 19 - Imagens apresentadas para as entrevistadas 
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finas e falta de reforço para o seio ficar mais bonito foram levantadas como aspectos 

negativos. 

Dentre as respostas positivas, muitos elogiaram o design. Os sutiãs que 

receberam o maior número de comentários positivos foram os de número 1 e 3. O 

sutiã de número quatro teve pouca aceitação, foi classificado como “excessivo” e 

“não apropriado para amamentação”. 

A ordem de importância que predominou entre as usuárias foi analisada 

conforme abaixo: 

1. conforto 

2. praticidade 

3. material 

4. design 

5. preço 

6. cor 

7. marca 

Salienta-se aqui a identificação de dois atributos que não estavam exposto 

nesta pergunta, mas que foram mencionados na pergunta anterior: resistência e 

sustentação. 
 

4.3 ANÁLISE INTERNA 
 

A Gringa é uma marca brasileira de lingeries cujo planejamento se iniciou em 

agosto de 2012, mas sua existência jurídica é de fevereiro de 2013. As primeiras 

vendas ocorreram em junho de 2013. Sua definição jurídica é de Micro 

Empreendedor Individual – MEI. A sede é localizada em Novo Hamburgo, Rio 

Grande do Sul, mas suas atividades administrativas e processo criativo são 

realizados em São Paulo.  

A análise interna seguirá a lógica proposta por Kotler e Keller (2006) e abordará 

questões relativas as áreas de marketing, produção, finanças e organização. 
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4.3.2 Marketing 
 
 

- Produto 

Conforme exposto anteriormente a marca Gringa Lingerie Brasil trabalha 

atualmente com duas linhas: Gringa Brasil e Maternidade (foco deste estudo). 

Em relação aos produtos ofertados vale salientar que os investimentos em 

inovação estão atualmente focados no design: modelagens, materiais, cores e 

estampas. A funcionalidade dos produtos também tem sido foco de atenção para 

inovações e melhorias, como exemplo pode-se citar a criação do PIN para lembrar o 

lado da última mamada e o maior número de regulagens nas costas. 

Por se tratar de uma marca nova no mercado, a marca ainda não tem grande 

alcance de mercado, dificultando a conquista de novos clientes. 

Comparando os produtos da linha Maternidade da Gringa Lingerie Brasil com 

os seus concorrentes percebe-se que a marca se destaca por um apelo mais fashion  

através da capacidade de aliar estilo e conforto, identificado pelo uso de cores 

intensas e estampas nas lingeries. A marca pela primeira vez tem tido retornos muito 

positivos em relação aos seus produtos. Nas redes sociais, as fotos do sutiã de 

amamentação são as com maior número de likes, e possuem inúmeros comentários 

positivos, bem como questionamentos sobre como fazem para comprar etc. 

No entanto, vale salientar que na análise de clientes observou-se uma certa 

resistência de algumas entrevistadas ao uso de cores intensas, e à modelos com 

muitos detalhes (caso do sutiã cage) que podem ser vistos com uma conotação 

muito sensual, ou simplesmente muito “chamativos”. Isso porquê pôde-se observar 

durante as entrevistas um certo pudor ao ato de amamentar, já que os seios passam 

a ser fonte de alimentação dos filhos. Além disso, a amamentação quando precisa 

ser feita em público mostrou-se como algo desconfortável para maioria das 

mulheres, e o ato deve ser feito de forma mais discreta possível. 

Analisando o ranking de vendas dos modelos disponíveis no site, percebe-se 

uma concordância com o exposto a cima. 
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Fonte: Elaborado pela autora 
 

O sutiã mais vendido, com uma diferença de duas vezes mais em relação ao 

segundo, é o mais discreto de todos em relação às cores: preto com branco. Os de 

cores lisas ficam em segundo lugar. Já os estampados ainda não tiveram demanda. 

Percebe-se que os modelos estampados tem comentários positivos nas 

mídias sociais, mas não efetivaram as vendas. É possível inferir que talvez por ser 

uma compra de ocasião, em que a mulher vai comprar de 2 a 3 modelos de sutiã 

(conforme observado nas entrevistas) para usar repetidas vezes durante um curto 

período de tempo, ela se interessa pelos mais coloridos e “chamativos” e reconhece 

a marca por esta característica fashion, mas na hora da compra acaba optando por 

modelos um pouco mais básicos. 

Para as calcinhas percebe-se que as com cós alto são as mais procuradas. 

Uma vez que as calcinhas podem ser usadas antes e depois do período de 

amamentação, e que são escondidas pelas roupas, estampas e cores intensas 

podem ser mais facilmente aceitas. 

Figura 20 - Ranking de Vendas Linha Maternidade 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ainda sobre os produtos, quando comparada aos concorrentes a extensão do 

mix da linha Maternidade da Gringa Lingerie Brasil pode ser considerado pequeno, 

já que não oferece pijamas ou camisolas, os sutiãs só possuem um tipo de abertura 

e possui poucos modelos de calcinhas. 

- Distribuição 

A distribuição da Gringa Lingerie Brasil é feita exclusivamente via e-

commerce. A marca tem atualmente duas plataformas, uma para atender o cliente 

final que compra diretamente no site e a outra, criada no final do ano passado é 

exclusiva para revendedores. 

Os revendedores da marca podem ser lojistas, com loja física ou virtual, ou 

ainda pessoas físicas que querem vender para as amigas e conhecidas. As vendas 

por este meio não estão tendo muito retorno, e vale ressaltar a preocupação da 

proprietária em relação a imagem da marca, já que qualquer pessoa pode ser um 

revendedor. 

Interessante ressaltar aqui o relacionamento com o e-commerce focado em 

lingerie Arquiteta do Amor, que se interessou pelos sutiãs de amamentação da 

Gringa e desenvolveu uma coleção capsula com a marca para ser vendida 

exclusivamente no seu site. 

As encomendas para todos os clientes são despachadas de São Paulo via, E-

sedex para todo o Brasil. O E-sedex é o serviço de encomenda expressa dos 

Correios para produtos adquiridos por meio do comércio eletrônico (via internet). 

Figura 21 - Ranking de vendas Linha Maternidade (2) 
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A empresa tem grande preocupação em cumprir os prazos de entrega 

prometidos aos clientes, e até hoje não teve nenhum problema de atraso na entrega. 

A grande vantagem do comércio eletrônico é a ampla cobertura geográfica 

que no caso da Gringa é todo o território nacional. 

Os resultados das vendas pelo site estão sendo favoráveis, mas a intenção 

da marca é ampliar os canais de distribuição. 

Conforme foi observado na análise da concorrência, as marcas de lingerie 

investem muito em lojas físicas e multimarcas, portanto para a Gringa é 

indispensável a abertura de novos canais para concorrer neste mercado. 

- Preço 

Na determinação do preço a proprietária da marca afirmou que está com 

dificuldades de saber onde se posicionar por se tratar de uma marca nova no 

mercado.  

Entretanto, o preço de varejo do sutiã de amamentação que está em torno de 

R$ 60,00 fica muito abaixo se comparado ao preço final vendido pelo lojista, que 

pode chegar a R$ 99,00 com um mark up de 2,2.  

As calcinhas variam de R$ 27,90 a R$ 29,90 no preço para o varejo, no 

atacado o preço é de R$ 12, 50 a R$ 14,00. 

Uma vez identificado na análise dos clientes, que preço e marca ficaram nas 

últimas posições de importância em relação aos atributos, aliado ao fato de que o 

concorrente com os preços mais baixos está a cima do preço praticado pela Gringa, 

é recomendado que a marca reveja sua estratégia de preço. 

- Promoção 

A comunicação da marca é focada em meios digitais. As duas ferramentas 

mais utilizadas são o Facebook e o Instagram.  

A conta do Facebook tem atualmente 4 874 curtidas e a do Instagram tem 8 

376 seguidores. As publicações são feitas uma vez por semana, e ultimamente 

devido ao sucesso da linha maternidade, a maioria tem sido para divulgar estes 

produtos. A proprietária produz e tira todas as fotos para postar nas redes sociais. 

Além das fotos de produtos, ela posta as fotos das clientes usando os produtos, ou 

ainda os comentários delas sobre os produtos.  
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A marca também publica fotos sobre decoração, paisagens interessantes 

entre outros assuntos gerais para mostrar às clientes suas inspirações, e o lifestyle 

da mulher que busca atingir. Importante ressaltar que a marca não utiliza photoshop 

nas postagens em que aparecem modelos, já que faz parte da estratégia da Gringa 

a valorização da mulher brasileira. 

A comunicação é um ponto forte da marca, entretanto é importante salientar 

que na análise de clientes, muitas mulheres se referiram ao momento da chegada 

de um filho como um momento de mudança e amadurecimento, portanto é 

importante cuidar para que as postagens da linha Maternidade não fiquem 

demasiadamente jovens. 

A força de vendas é uma parte muito deficiente do negócio. Também é uma 

área que depende exclusivamente da proprietária e ela afirma ter muita dificuldade, 

principalmente pela falta de experiência. 

 

4.3.1 Desenvolvimento de Produto e Capacidade Produtiva 
  

 A etapa de desenvolvimento de produto inicia na criação que é feita 

internamente pela proprietária em São Paulo. A modelagem e peça piloto também 

são feitas dentro da própria empresa, que possui uma maquina reta/zigue zague e 

uma máquina overlock. 

 A produção geralmente é toda feita externamente em ateliê, exceto o corte que 

é feito também internamente. 

 A capacidade produtiva interna da empresa  é de 26 sutiãs em 8 dias, já a 

terceirizada é capaz de produzir 90 sutiãs em 8 dias. As calcinhas são produzidas 

exclusivamente em ateliês o mínimo exigido é de 100 peças por modelo, que são 

produzidas em 3,5 dias. 

 Atualmente a marca trabalha somente com um ateliê, mas a grande dificuldade 

encontrada é em relação ao tamanho da produção. Para mandar produzir 

externamente os ateliês exigem um mínimo de produção muito alto para a demanda 

da empresa. Por outro lado a produção interna é muito pequena e não tem 

capacidade para suprir a demanda. 

 No passado, o que ocorreu foi que a empresa mandou produzir a mais, para 

poder fazer a produção fora e acabou ficando com estoque parado. 
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 A proprietária compra toda a matéria-prima em grandes atacados na cidade de 

São Paulo.  

 Os produtos da linha maternidade disponível no site da empresa são feitas por 

pedido, ainda não há pronta entrega, portanto a empresa compromete-se a entregar 

o pedido em um prazo de 15 dias, incluindo o tempo de correio. 

 Para a linha Gringa Brasil as peças estão disponíveis a pronta entrega. 

 A equipe é muito reduzida, a atualmente a proprietária é responsável por todas 

as atividades da empresa, incluindo criação, compra de matéria-prima, peça piloto, 

corte e produção. 

 
4.3.3 Finanças 

 

A empresa iniciou suas atividades com capital próprio através de investimento 

familiar. 

A proprietária afirmou que nos últimos meses o fluxo de caixa tem melhorado, 

e com o dinheiro que está entrando eles estão comprando matéria-prima ou 

pagando contas antigas que haviam cobrido com dinheiro próprio. 

Pela linha Maternidade ter sido recém lançada, o histórico de vendas se 

resume a apenas um mês, entretanto a empresa afirma que os pedidos de 

amamentação estão gerando uma certa estabilidade na empresa. 

A primeira venda de amamentação foi dia 17 de março e até dia 30 de abril 

foram vendidos: 

Arquiteta do amor: 39 sutiãs a R$35.00, total de R$ 1365. 

Site Gringa atacado: 6 sutiãs a R$45,00, total de R$ 270. 

Site Gringa varejo: 10 sutiãs a R$60,00 + 2 calcinhas , total de R$ 600. 

O custo do sutiã fica em torno de R$ 23,00: R$10,00 de matéria-prima + 

R$10,00 de mão de obra + R$ 2,00 de custos fixos. O custo das calcinhas é de R$ 

9,00: R$4,00 de matéria-prima + R$ 3,00 de mão de obra + R$2,00 de custos fixos. 
Importante ressaltar que pela a empresa estar inscrita como MEI - Micro 

empreendedor individual, ela não paga imposto em cima do faturamento, mas sim 

um valor fixo de R$ 40,40 mensais. 
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4.3.4 Organização 
 

Conforme exposto a cima a responsabilidade de todas as partes do negócio é 

da proprietária. Atualmente a sua sócia não está se envolvendo nas atividades da 

empresa. 

A empresária comentou que tem muita dificuldade de organizar e planejar 

suas estratégias, já que não sobra muito tempo para isso. 

No momento ela tem se focado em criar e costurar as peças pilotos, postar as 

novidades nas redes sociais, e tem uma grande preocupação em dar retornos 

rápidos às clientes. 

Entretanto, ela afirma que sente necessidade de ajuda para alinhar as 

estratégias de cada área, principalmente em relação às vendas. 

 

4.4 SWOT 

 

Utilizando as informações coletadas na análise externa e interna das 

organizações  

foi possível elaborar a matriz SWOT, conforme imagem abaixo: 
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Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
 

As notas referentes a ameaças e pontos fracos apontam que quanto mais 

próximo do 0, mais relevantes são para organização, já quanto mais próximo do 5, 

significa que o impacto das mesmas está mais próximo da neutralidade. O mesmo 

para as oportunidades e pontos fortes, quanto mais próximo do 10 mais relevantes e 

a medida que se aproximam do 5 são consideradas mais neutras. 

 

4.4.1 Pontos Fortes  
 

Os pontos fortes foram identificados através da análise interna da 

organização: 

 

- Produtos que aliam estilo e conforto: A linha Maternidade da Gringa 

oferece modelos diferenciados, que se destacam pelo design e apelo fashion, 

com modelagens bonitas e confortáveis, cores intensas e estampas vibrantes. 

Figura 22 - Matriz SWOT 
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- Comunicação das redes sociais: A comunicação nas redes sociais é um 

ponto forte da Gringa, já que tem sido feita de forma eficaz e não incorre em 

custos para empresa, pois todo material é feito pela proprietária. 

- Relacionamento com os clientes: A proprietária tem uma grande 

preocupação com o relacionamento com suas clientes. Além de sempre repostar 

as fotos quando elas usam algum produto da marca, ela responde pessoalmente 

todas as mensagens e comentários feitos nas redes sociais, sempre em um tom 

muito carinhoso. 

- Desenvolvimento de produto interno: A possibilidade de realizar toda a 

etapa de desenvolvimento de produto internamente, até a elaboração da peça-

piloto, é uma vantagem extremamente relevante. Isso porque, a marca não 

depende de terceiros para criar e desenvolver novos modelos, tornando o 

processo mais rápido.  

- Experiência com e-commerce: O e-commerce da Gringa Lingerie iniciou 

junto com a marca em 2013. Nestes dois anos a proprietária adquiriu experiência 

na plataforma de e-commerce e inclusive criou dois canais, um para varejo outro 

para atacado. 

- Confiabilidade: A empresa tem tem uma grande preocupação e 

responsabilidade em relação ao prazos que se compromete em cumprir. Nos dois 

anos de atuação nunca atrasou nenhuma entrega. Além disso, a proprietária tem 

um tempo de retorno de mensagens dos clientes em torno de 1 dia, e todas as 

mensagens, sem excessão são respondidas neste prazo.  

 

4.4.2 Pontos Fracos  
 

Do mesmo modo que os pontos fortes, as fraquezas da empresa foram 

identificadas por meio da análise interna: 

- Pouco alcance de mercado: Por se tratar de uma marca nova com pouca 

disponibilidade de capital para maiores investimentos em publicidade, a marca é 

pouco conhecida pelas consumidoras.  

- Baixa rentabilidade: Sendo uma marca nova no mercado a empresa 

optou por trabalhar com preços mais baixos para facilitar a sua entrada, 
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entretanto acabou comprometendo a margem dos produtos e prejudicando a sua 

rentabilidade. 

- Poucos canais de distribuição: Atualmente o único canal que a empresa 

utiliza para vender seus produtos é o e-commerce. Uma vez comparado com a 

estratégia de distribuição dos concorrentes que além do e-commerce investem 

em lojas próprias, franquias e multimarcas percebe-se que neste mercado a 

utilização somente de um canal de distribuição não é suficiente para alcançar um 

maior número de vendas. 

- Negociação com ateliês: Os ateliês de costura, buscando maior 

produtividade e lucratividade, estabelecem mínimos de peças para aceitarem os 

pedidos que muitas vezes estão a cima da demanda da empresa. Se a empresa 

produz a cima da sua demanda acaba ficando com estoque parada, como ocorreu 

recentemente. 

- Pouca extensão do mix de produtos: Comparada às linhas Maternidades 

dos concorrentes, pôde-se perceber que a linha Maternidade da empresa estuda 

datem pouca extensão do mix devido aos seguintes motivos: 1) não oferecer  

calcinhas específicas para gestantes; 2) não oferecer opções de camisolas ou 

pijamas, sendo estes muito utilizados por mulheres logo nas primeiras semanas 

da chegada do bebê; 3) não ter opções de sutiãs mais resistentes para seios 

maiores; 4) ter somente um tipo de abertura para todos os sutiãs 5) carência de 

cores mais básicas e modelos menos “chamativos”. 

- Equipe reduzida: todas as atividades da empresa são de responsabilidade 

da proprietária Rafaela Reck. Por estar sobrecarregada, algumas áreas da 

empresa estão desamparadas, como por exemplo a área comercial.  

 

4.4.3 Oportunidades 
 

As oportunidades foram elencadas através da analise externa da 

organização: 

- Mercado-alvo não é sensível ao preço ou marca: Conforme observado 

na análise de clientes potenciais, quando as foi solicitado as entrevistadas que 
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colocassem em ordem de importância os atributos referentes a alguns modelos 

de sutiã de amamentação apresentados, marca e preço ficaram em último lugar. 

- Crescimento das vendas pela internet: Na análise de cenários foi 

possível identificar que o crescimento das vendas pela internet veio crescendo em 

ritmo acelerado. A tendência para os próximos anos é que continue crescendo, 

tornando-se uma oportunidade interessante. 

- Mães blogueiras: As mães blogueiras vem ganhando espaço nas mídias 

sociais. Devido à sua influência podem ser um bom meio de divulgar a linha. 

- Busca de relações mais humanas com as marcas: Apontada na análise 

de cenários como uma tendência do comportamento do consumidor, a busca de 

relações mais humanas com as marcas é uma grande oportunidade, 

principalmente para empresas pequenas. 

- Surgimento de novas mídias sociais: As mídias sociais revolucionaram a 

forma de comunicação entre as pessoas e marcas. Com o sucesso dos atuais 

meios, e os avanços tecnológicos, estão surgindo novas mídias sociais e é 

preciso estar atento para aproveitar a oportunidade de fortalecer a comunicação 

com os consumidores através de novos meios. 

 

4.4.4 Ameaças 
 

Também oriundas da análise externa da empresa, as ameaças foram 

identificadas conforme abaixo: 

- Concorrência com empresas consolidadas: A análise da concorrência 

mostrou que a indústria da lingerie é formada por grandes e pequenas empresas. 

Mesmo as menores tem grande alcance de mercado, e já estão consolidadas. 

- Mercado-alvo compra somente em uma ocasião: Através da análise de 

clientes e de leituras em blogs para o público analisado pôde-se perceber que, 

principalmente o sutiã de amamentação, é uma compra confirmada quando a 

mulher está esperando um filho. Entretanto, a cliente compra poucos modelos que 

usará somente para aquela ocasião específica, sem gerar compras repetidas. 

Além disso, frequentemente as clientes guardam os produtos e reutilizam na 

chegada do segundo filho. 
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- Novos entrantes: baixas barreiras à entrada: O alto faturamento do setor 

de lingerie em conjunto com os baixos custos para iniciar uma marca nova em 

nichos deste setor caracterizam um cenário de baixas barreiras à entrada. 

- Crise econômica brasileira: O cenário econômico brasileiro está instável 

e as previsões para um futuro próximo não são otimistas. É importante 

acompanhar os desdobramentos da crise atual, principalmente devido à queda da 

demanda por diversos produtos e serviços. 

- Novas tecnologias aplicadas aos produtos de moda íntima: O uso de 

novas tecnologias aplicadas aos produtos de moda íntima foi considerada uma 

ameaça para as pequenas empresas como é o caso da Gringa Lingerie Brasil, 

uma vez que exigem grandes investimentos e portanto ficam restritos a grandes 

marcas. 

 
4.5 QUESTÕES - CHAVES 

 

Esta seção irá expor as questões-chaves oriundas do aproveitamento de 

capacidades - união das oportunidades com os pontos fortes, minimização das 

limitações - oportunidade associados aos pontos fracos e conversão das 

desvantagens - combinação de ameaças e pontos fracos. 

 
4.5.1 Aproveitamento de capacidades 

 
- Crescimento das vendas pela internet + Experiência com e-commerce: 

utilizar a experiência adquirida pela proprietária para expandir as vendas on-line. 

- Busca dos consumidores por relações mais humana com as marcas + Bom 

relacionamento com clientes : investir em ferramentas de marketing one to one. 

- Surgimento de novas mídias sociais + Comunicação nas redes sociais: 

expandir a comunicação através de novas mídias sociais. 

- Mercado não é sensível ao preço ou marca + Produtos que aliam estilo e 

conforto + Desenvolvimento de produto interno: Utilizar a criatividade e facilidade 

do desenvolvimento interno aumentar o mix de produtos utilizando o estilo aliado 

ao conforto como vantagem competitiva. 
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- Busca de relações mais humanas com as marcas + Confiabilidade: estreitar 

relação com as clientes. 

 

4.5.2 Minimização das Limitações 
 
- Consumidores não são sensíveis ao preço nem a marca + Baixa 

rentabilidade: foi identificado que as consumidoras não se importam em pagar um 

preço mais alto se identificarem os atributos esperados no produto, mesmo que a 

marca não seja muito conhecida. Portanto, para melhorar a sua rentabilidade a 

marca pode rever a determinação de preços. 

-  Mercado-alvo não é sensível ao preço ou marca + Pouco alcance de 

mercado: constatou-se que novas marcas não são vistas como uma barreira para 

o mercado-alvo, portanto a empresa pode investir em comunicação para levar a 

marca a um maior número de consumidores. 

- Mães blogueiras + Pouco alcance de mercado: utilizar a influência das mães 

blogueiras para divulgar a marca. 

- Surgimento de novas mídias sociais + Equipe reduzida: aumentar a equipe 

para potencializar a promoção da marca nas mídias sociais novas e atuais. 

 

4.5.3 Conversão das desvantagens 
 

- Concorrência com empresas consolidadas + Poucos canais de distribuição: 

investir em novos canais de distribuição para se tornar mais acessível e 

reconhecida  pelas clientes. 

- Mercado-alvo compra para uma ocasião específica + Pouca extensão do mix 

de produtos: aumentar o mix de produtos a fim de suprir todas as necessidades 

de moda íntima das clientes tanto na gestação, quanto na fase de amamentação. 

- Crise econômica brasileira + Negociação com ateliês: negociar acordos de 

quantidade mínima com fornecedores oferecendo relacionamentos de longo prazo. 

- Novos entrantes: baixas barreiras à entrada + Poucos canais de distribuição: 

tornar a marca mais acessível e reconhecida pelas clientes garantindo seu lugar no 

mercado. 
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4.6 OBJETIVO DE PRODUTO/MERCADO 
 
Os objetivos de Produto/Mercado a serem realizados pela linha Maternidade da 

Gringa Lingerie Brasil até setembro de 2016 estão expostos abaixo: 

- Consolidar a linha Maternidade da Gringa Lingerie Brasil como a melhor 

opção para as mamães estilosas. 

- Aumentar a participação de mercado em 30% 

- Aumentar as vendas em 50% 

 

4.7 POSICIONAMENTO 
 
O posicionamento da linha Maternidade da Gringa Lingerie Brasil reflete a sua 

principal vantagem frente aos seus concorrentes: design/estilo. Portanto, o 

posicionamento será por classe de usuário posicionando a linha como “a melhor 

escolha para mamães estilosas”. 

Com este posicionamento o objetivo é que a marca seja vista como a melhor 

opção para compra do enxoval de maternidade, pra quem procura além de conforto 

e praticidade, peças com apelo fashion e muito estilo. 

 

4.8 ESTRATÉGIAS 

 

A estratégia proposta para a linha Maternidade da Gringa Lingerie Brasil é a de 

desenvolvimento de produtos. Segundo o modelo de estratégias de crescimento 

proposto por Ansoff (1991), o desenvolvimento de produtos consiste em oferecer 

novos produtos a mercados nos quais a marca já trabalha. 

Levando em consideração que como objetivo de produto/mercado a marca visa 

maior participação de mercado e aumento das vendas, a intenção é através do 

aumento do mix de produtos poder suprir de forma mais completa as necessidades 

das clientes deste mercado alcançando um maior número de clientes. 

 

4.9 OBJETIVOS DE MARKETING 

 
A fim de alcançar as estratégias descritas a cima os objetivos relacionados ao 

composto de marketing deverão ser alcançados conforme exposto a seguir. 
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4.9.1 Produto 
 

- Aumentar o mix de produtos 

  - Segmentar o mix de produtos 

  - Buscar novos acordos com ateliês 

 

4.9.2 Preço 
 

- Rever a determinação de preços 

 

4.9.3 Distribuição 
 

- Buscar novos canais de distribuição 

- Crescer as vendas via e-commerce em 25% 

 

4.9.4 Promoção 
 

- Tornar a linha Maternidade da Gringa Lingerie referência em moda íntima 

para o seu público-alvo 

- Expandir comunicação via mídias sociais 

- Investir no relacionamento com as clientes 

 
4.10 PLANOS DE AÇÃO 

 
Esta seção indicará os planos de ação propostos para alcançar os objetivos de 

marketing expostos a cima. 

 

4.10.1 Aumentar o mix de produtos 
 

O mix de produtos deverá ser modificado para responder à necessidades ainda 

não atendidas pela Linha Maternidade da Gringa Lingerie Brasil em relação ao 

período de gestação e amamentação do seu público-alvo.  
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Tabela  1 - Plano de Ação Produto (1) 

Ação Responsável Custo Prazo 

- Criação, modelagem e 

desenvolvimento da peça piloto de 2 

modelos de calcinhas específicas 

para gestantes 

Proprietária R$10,00 
(matéria-

prima) 

SET 2015 

- Criação, modelagem e 

desenvolvimento de peça piloto de 2 

modelos de camisola com hobby e 1 

modelo de pijama longo 

Proprietária R$200,00 
(matéria-

prima) 

SET 2015 

- Criação, modelagem e 

desenvolvimento de 1 modelo de 

sutiã de amamentação com 

modelagem mais resistente para 

seios maiores 

Proprietária R$10,00 
(matéria-

prima) 

SET 2015 

- Criação, modelagem e 

desenvolvimento de 2 sutiãs de 

amamentação com novos modos de 

abertura 

Proprietária R$20,00 
(matéria-

prima) 

SET 2015 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.10.2 Segmentar o mix 
 

Conforme identificado em seções anteriores algumas clientes potenciais tem 

restrições à cores e modelos muito elaborados. Apesar de os modelos mais fashion 

e coloridos serem o diferencial da marca, ela deve segmentar sua linha incluindo 

itens mais básicos que podem ser a garantia de maior volume de venda, conforme 

observado no ranking de modelos mais vendidos. Vale salientar que mesmo os 

modelos mais básicos deverão carregar o DNA da marca. 

 



76 

 

Tabela  2 - Plano de Ação Produto (2) 

Ação Responsável Custo Prazo 

- Incluir mais ítens em cores neutras 

como branco, nude, cinza mescla e 

preto em modelos de modelagens 

mais simples, mocromáticos ou 

bicolores (50% do total de SKUS) 

Proprietária - SET 2015 

- Produzir mostruário já com as 

alterações no mix 

Proprietária R$ 600,00 OUT 2015 

- Atualizar fotos dos produtos no site Proprietária - OUT 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.10.3 Buscar novos acordos com ateliês 
 

Impulsionado pelo cenário econômico brasileiro e pelos novos arranjos que 

os empresários estão precisando fazer para sobreviver, sugere-se que a Gringa 

busque novos acordos com ateliês a fim de tentar baixar o mínimo de peças 

produzidas por modelos. Esta ação é essencial para a marca conseguir produzir 

uma variedade maior de modelos em pequenas quantidades. A empresa pode 

propor uma parceria de longo prazo como vantagem aos ateliês explicando a sua 

estratégia de crescimento. Desta forma a produção poderia ser feita toda 

externamente deixando a proprietária da empresa com mais tempo para atividades 

estratégicas. 
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Tabela  3 - Plano de Ação Produto (3) 

 
Ação Responsável Custo Prazo 

- Eleger no mínimo 5 ateliês para 

propor novos acordos 

Proprietária - OUT 2015 

- Avaliar contra propostas e selecionar 

2 ateliês para trabalhar 

Proprietária - OUT 2015 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.10.4 Rever a determinação de preços 
 

Os preços da linha Maternidade da Gringa Lingerie Brasil estão abaixo dos 

preços praticados pelos concorrentes e conforme observado nas análises as clientes 

são pouco sensíveis à preço. Por oferecer um produto muito diferenciado a marca 

deve se posicionar em uma faixa de preço intermediária em relação aos três 

concorrentes pesquisados. Além disso ela pode variar o preço dos produtos em 

faixas de preço, observando no momento da criação a possiblidade de variar os 

custos dos ítens em relação ao custo dos modelos. 

 
Tabela  4 - Plano de Ação Preço 

 
Ação Responsável Custo Prazo 

- Alterar preços dos sutiãs de 

amamentação para faixa de R$79,00 a      

R$99,00 

Proprietária - OUT 2015 
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Ação Responsável Custo Prazo 

- Alterar preços das calcinhas para 

faixa de R$39,90 a R$59,90 

Proprietária - OUT 2015 

- Precificar as camisolas com hobby na 

faixa de R$189,90 a R$ 209,90 

Proprietária - OUT 2015 

- Precificar os pijamas ns faixa de R$ 

239,90 a R$259,90 

Proprietária - OUT 2015 

- Alterar os preços no site Proprietária - OUT 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.10.5 Buscar novos canais de distribuição  
 

Conforme exposto anteriormente, atualmente, a empresa utiliza somente as 

vendas pela internet como canal de distribuição. Para atingir uma fatia maior de 

mercado e aumentar a demanda é importante buscar a inserção das marcas em 

lojas multimarcas em bairros e shoppings. 

 
Tabela  5 - Plano de Ação Distribuição (1) 

 
Ação Responsável Custo Prazo 

- Escolher inicialmente duas regiões 

para inserir a marca 

Proprietária - OUT 2015 

- Buscar representante especializado 

na venda de lingeries que possa 

atender as duas regiões escolhidas 

Proprietária (pagamento 
via comissão 

sob peças 
vendidas) 

OUT 2015 
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Ação Responsável Custo Prazo 

- Analisar juntamente com os 

representantes quais os pontos de 

venda mais adequados considerando 

o público-alvo pretendido 

Proprietária - OUT 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.10.6 Crescer as vendas via e-commerce em 25% 
 

Aproveitando a tendência de crescimento das vendas pela internet e a 

experiência que a proprietária já possui, sugere-se que a marca aumente suas 

vendas da linha Maternidade buscando novos parceiros de e-commerce como a 

Arquiteta do Amor além de aumentar as vendas no seu próprio e-commerce. 

 
Tabela  6 - Plano de Ação Distribuição (2) 

 

Ação Responsável Custo Prazo 

- Buscar novos parceiros de e-

commerce como boutiques de lingerie 

ou lojas focadas para produtos 

gestantes 

Proprietária - OUT/NOV 
2015 

- Fazer um catálogo online para 

apresentar os produtos 

Proprietária - OUT/NOV  
2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para as vendas pelo site da Gringa Lingerie Brasil sugere-se as seguintes 

ações: 
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Tabela  7 - Plano de Ação Distribuição (3) 

 
 

Ação Responsável Custo Prazo 

- Fazer vídeo com modelos grávidas 

usando os produtos para comprovar 

atributos como resistência e 

praticidade, além de oferecer uma 

visão do produto em 360 graus 

Proprietária - NOV 2015 

- Programar o site para oferecer as 

sugestões de compra por padrão para 

estimular a venda casada 

Web designer R$120 NOV 2015 

- Oferecer o kit gestante exclusivo para 

vendas pelo e-commerce da marca 

Proprietária - NOV 2015 

- Disponibilizar no site a opção de 

montar o kit 

Web designer R$120 NOV 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 O kit gestante consistirá na venda de 2 calcinhas para gestantes, 2 sutiãs de 

amamentação e uma camisola com hobby. As clientes poderão montar o seu próprio 

kit de acordo com as opções disponíveis. O kit será vendido cerca de 15% mais 

barato na compra de todos os ítens juntos. 

 

4.10.7 Tornar a linha Maternidade da Gringa Lingerie referência em moda 
íntima para o seu público-alvo 

 

Pôde-se perceber nas análises feitas que o momento da chega de um filho é 

considerado pelas mães como uma fase de mudanças, por isso elas valorizam muito 

a troca de informações, principalmente com amigas ou parentes que estão passando 
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pela mesma experiência ou que passaram recentemente. A internet se tornou uma 

excelente ferramenta para potencializar essa comunicação. Portanto, a Gringa Brasil 

pode utilizá-la para tornar-se presente nos meios em que as suas clientes procuram 

informação e assim levar a marca a um maior número de clientes potenciais. 

Ressalta-se aqui que por terem um valor mais elevado, os anúncios em sites 

especializados para gestantes devem ser muito bem analisados antes de serem 

efetuados, a fim de justificar o investimento. 

 
Tabela  8 - Plano de Ação Comunicação (1) 

 
Ação Responsável Custo Prazo 

- Fazer parcerias com mães blogueiras 

para anunciar o produto 

Proprietária Oferecer 
produtos da 
marca em 
troca pela 
divulgação 

NOV 2015 

- Fazer anúncios em sites 

especializados para gestantes 

Proprietária R$ 400,00 DEZ 2015 

- Participar de eventos específicos 

para gestantes como clube de mães 

Proprietária - NOV 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.10.8 Expandir comunicação via mídias sociais 
 

A comunicação nas redes sociais já é um ponto forte da marca. A fim de 

expandir ainda mais a comunicação via mídias sociais sugerem-se as ações abaixo: 
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Tabela  9 - Plano de Ação Comunicação (2) 

 
Ação Responsável Custo Prazo 

- Contratar uma estagiária para auxiliar 

nas postagens para mídias sociais 

Proprietária Estágio não 
remunerado 

NOV 2015 

- Aumentar o número de postagens no 

Facebook e Instagram para duas por 

dia 

Proprietária Estagiária NOV 2015 

- Criar um perfil da marca focado para 

gestantes no Snapchat 

Proprietária  
Estagiária 

NOV 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.10.9 Investir no relacionamento com as clientes 
 

Conforme observado na análise dos cenários cada vez mais os clientes 

buscam relações próximas com as marcas. Observando esta tendência, e o 

momento muito especial que é a chegada de um filho para as mulheres a marca 

deve investir em um atendimento personalizado a fim de causar empatia com as 

clientes. Desta forma espera-se que a cliente relacione a marca a um momento 

especial na vida delas, indicando-a para amigas através do word of mouth ou até 

mesmo tornando-se cliente da linha Gringa Brasil. 
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Tabela  10 - Plano de Ação Comunicação (3) 

 
Ação Responsável Custo Prazo 

- Aumentar o monitoramento das redes 

sociais 

Proprietária - NOV 2015 

- Responder a todas as perguntas e 

comentar/agradecer os comentários 

nas páginas sociais 

Estagiária e 
Proprietária 

- NOV 2015 

- Estimular a conversação com as 

clientes via WhatsApp 

Estagiária e 
Proprietária 

 
- 

NOV 2015 

- Enviar um e-mail de agradecimento 

para cada cliente que comprar uma 

peça da linha Maternidade 

Estagiária  - NOV 2015 

- Oferecer a opção de bordar o nome 

do bebê nas peças adquiridas via 

internet sob encomenda mediante um 

valor a mais 

Proprietária - NOV 2015 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.11 IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE 
 

A implementação do presente plano de marketing será feita pela proprietária da 

empresa Rafaela Reck. Para garantir o andamento das ações serão feitas reuniões 

mensais com a autora do trabalho, fazendo ajustes conforme necessário. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 O presente trabalho teve como principal objetivo elaborar um Plano de 

Marketing para a linha Maternidade da marca Gringa Lingerie Brasil. 

 A autora deste trabalho contou com a participação ativa da proprietária da 

empresa tornando o plano viável de aplicação. 

 A fim de atender aos objetivos específicos o primeiro passo foi identificar o 

mercado-alvo e compreender quais os produtos estavam sendo oferecidos a ele. 

 Após esta identificação foram feitas análises externas e internas, reunindo 

informações relevantes para compreender o ambiente de atuação da empresa. 

 Com o levantamento destas informações foi possível realizar a matriz SWOT 

que permitiu uma visão mais clara das oportunidades, ameaças pontos fortes e 

fracos. 

 Em seguida foram elaboradas as estratégias e objetivos buscando o 

aproveitamento das capacidades, a minimização das ameaças e a conversão das 

desvantagens.  

 Por fim, foram propostos planos de ação com prazos para cada atividade a fim 

de contribuir efetivamente para implementação do plano.  

 Espera-se que a proprietária consiga cumprir os objetivos propostos por este 

plano e que a linha Maternidade da Gringa Lingerie Brasil siga crescendo a passos 

largos. 
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ANEXO I 
 
 
ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 
Dados Pessoais 
 
Nome: 

Idade: 

Profissão: 

Cidade: 

Idade do(s) filho(s): 

 

Assunto Perguntas O que queremos 
descobrir? 

Geral 

Onde/Com quem você buscou 
informações sobre o periodo de gestação, 
e onde você busca informações sobre 
maternidade? 

O que/ quem 
influencia as 
decisões neste 
período da vida 

Geral 

Se você utiliza a internet para suas 
pesquisas, quais os meios utilizados? 
Blogs? Facebook? Sites 
especializados? Instagram? Cite 
alguns. 

Onde buscam 
informações na 
internet. 

Geral 

A chegada de um filho é muito 
significativo para as mulheres. Como 
foi este momento na sua vida? 

Fatores emocionais 
que podem afetar 
no comportamento 
de compra 

Geral 

Durante a gravidez e após o parto o corpo 
da mulher tende a mudar bastante. Como 
você encarou essas mudanças? Você 
sentiu alguma alteração em relação a sua 
auto-estima? 

Fatores emocionais 
que podem afetar 
no comportamento 
de compra 

Geral/ 
Amamentaçã
o 
 

Você amamentou? Porquanto tempo? Momento e 
frequência da 
compra 
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Assunto Perguntas O que queremos 
descobrir? 

Geral/ 
Amamentaçã
o 
 

Você se sentia confortável para 
amamentar em público? 

Fatores emocionais 
que podem afetar 
no comportamento 
de compra 

Uso 
Você usou (ou está usando) sutiã de 
amamentação? 

Aceitação/ Uso do 
produto 

Sim 

 Onde comprou? Qual a marca? Identificar onde 
compra e 
concorrentes 

Sim 

 Qual a sua percepção sobre os sutiãs de 
amamentacão que existem hoje no 
mercado? São confortáveis? Práticos? 
Design interessante? 

Percepção sobre 
produtos 
concorrentes 
 

Não 

Por quê? Por quê não 
compra? 
Necessidades não 
preenchidas 
 

E-commerce 

Você compraria este produto pela 
internet?  

Identificar eficácia 
da distribuição pela 
internet 

Local 

Você teve que comprar  produtos 
específicos para seu uso enquanto esteve 
grávida? Ou logo após ter filhos? 
 

Necessidades não 
atendidas. Padrões 
de venda casada 

Local 

Onde comprou? Tem alguma marca 
específica para o universo gestante/mãe 
que você goste? 

Identificar 
concorrentes e onde 
de compra. 
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Assunto Perguntas O que queremos 
descobrir? 

Produtos 

 

Qual a sua percepção sobre os produtos 

abaixo? 

 

Percepção dos 
produtos da 
empresa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

Produtos 

Classifique os atributos abaixo em ordem 

de importância, sendo 1 – mais 

importante e 7 – menos importante: 

( ) conforto 

( ) praticidade 

( ) design 

( ) cores 

( ) material 

( ) preço 

( ) marca 

Identificar atributos 
valorizados, 
motivações de 
compra 


