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RESUMO 

 

Este projeto experimental propõe o desenvolvimento de um planejamento estratégico 

para lançamento da marca ‘’Savina Lingerie’’ na cidade de Belém. Discute nesse 

trabalho um breve contexto sobre a evolução da roupa de baixo ou/e Lingerie, como 

é conhecida hoje em dia, o projeto também discute sobre cultura e corpo, o ideal de 

silhueta com o passar dos anos e os padrões de beleza que a sociedade e as mídias 

impõem. A marca intenta atender mulheres que usam manequins acima da 

numeração 44, mulheres que buscam peças íntimas bonitas, ousadas, com design 

diferenciado e, que lhe proporcionem conforto. Para o lançamento da marca foi 

necessário conhecer o mercado de roupas Plus Size em Belém e em outros Estados 

em saber também sobre o público consumidor desse segmento. A pesquisa se 

preocupou em conhecer, entre outras coisas, o potencial de crescimento do segmento 

e os principais problemas que essas mulheres encontram quando buscam peças 

íntimas adequadas aos os seus corpos, desejo e necessidades. Para essas análises 

e proposições desde trabalho dialogamos com autores como, Cervo & Bervian (2002), 

Gil (1999), Castro (2004/1976), Dias (2011), Samara e Barros (2002/2007), Mattar 

(2001) e Kotler (2000/2003/2013) entre outros.   

 

Palavras-Chaves: Lingerie. Plus size. Beleza. Corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This experimental project proposes the development of a strategic plan for launching 

the '' Savina Lingerie '' brand in the city of Belém. It discusses in this work a brief 

context about the evolution of underwear and / or Lingerie, as it is known today, the 

project also discusses culture and body, the silhouette ideal over the years and the 

standards of beauty that society and the media impose. The brand aims to cater to 

women who wear mannequins above the 44 numbering, women who seek beautiful, 

bold, distinctive designs that provide comfort. In order to launch the brand, it was 

necessary to know the Plus Size clothing market in Belém and in other states to also 

know about the consumer segment. The research has been concerned with knowing, 

among other things, the growth potential of the segment and the main problems that 

these women encounter when looking for intimate parts appropriate to their bodies, 

desire and needs. For these analyzes and propositions since work, we have dialogues 

with authors such as, Cervo & Bervian (2002), Gil (1999), Castro (2004/1976), Dias 

(2011), Samara and Barros (2002/2007), Mattar Kotler (2000/2003/2013) among 

others. 

 

Keywords: Savina. Lingerie. Plus size. Beauty. Body. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As primeiras roupas íntimas para mulheres surgiram em Creta inspiradas na 

deusa com serpentes1, esta era considerada na mitologia grega como ideal de beleza 

feminino do segundo milênio a.C. As chamadas roupas de baixo eram compostas por 

corpetes simples que sustentavam o busto, e os projetava para frente. 

Ao longo do tempo, a roupa intima feminina passou por inúmeras 

transformações até chegar às peças que são disponibilizadas hoje. Podendo ser 

encontradas como conjuntos de calcinhas e sutiãs, espartilhos, cintas-ligas, entre 

outras peças. A lingerie não é apenas um composto do vestuário feminino, ela está 

também ligada a sensualidade da mulher, segundo Ticianel (2007, p. 18), “[...] com o 

decorrer do tempo a lingerie passou a ser uma peça fundamental para o público 

feminino, e sua utilização transformou-se em sinônimo de conforto, elegância e 

sedução [...]’’. 

Este projeto experimental trata de trazer de volta o feitiço, a sensualidade, mas 

agora voltados para um grupo de mulheres ainda pouco trabalhado pelo mercado. A 

‘’Savina Lingerie’’, empresa que surge como proposta neste projeto atenderá ao 

público feminino que usa numeração acima de 44, mulheres que sentem dificuldades 

na hora de comprar uma peça íntima que fuja do básico: branco, preto e bege por 

exemplo. A ideia da marca é oferecer peças que saiam do tradicional, tendo como 

conceito um design diferenciado, oferecendo não só lingeries em tamanho grande, 

mas também bonitas e confortáveis, que sejam proporcionais ao corpo da mulher e 

que atendam ás suas necessidades no que se refere à roupa íntima. 

Quando se fala em corpo, tanto feminino quanto masculino, as pessoas são 

automaticamente direcionadas ao padrão de beleza ditado pela sociedade e pela 

mídia. Um padrão que tem no corpo magro, esbelto, a referência para aquilo que se 

chama de belo. Um padrão expresso, por exemplo, nas capas de revistas, desfiles 

nas passarelas mundo a fora, onde as modelos magras e altas são as grandes 

estrelas. Para Castro (2004, p. 2), “[...] a preocupação com o corpo esbelto, na 

contemporaneidade, pode ser compreendida como algo que diz respeito à condição 

do indivíduo na modernidade [...]”. Para Brandini (2007, p. 21), “[...] os padrões 

                                                           
1  Deusa com Serpentes é o nome dado a estatueta de uma mulher com um longo vestido e com 

seios descobertos segurando uma serpente em casa mão. Ler mais em: 
<http://pt.fantasia.wikia.com/wiki/Deusa_das_Serpentes> Acesso em: 04 set. 2017. 

http://pt.fantasia.wikia.com/wiki/Deusa_das_Serpentes
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estéticos consensualmente adotados pela cultura sempre dizem respeito à 

cosmologia vivida num dado período sócio-histórico [...]”. 

A todo instante somos bombardeados por informações nas mídias e com o 

poder de influência que elas exercem na sociedade, o consumidor acaba se rendendo 

a esse padrão, muitas vezes exagerando nos métodos utilizados para alcançar seu 

objetivo. Conforme Castro (2004, p. 4), “as imagens de estrelas de cinema com 

sorrisos brancos e cabelos brilhantes [...] difundiam uma nova maneira de lidar com o 

corpo [...]’’. 

Este projeto experimental discutirá também corpo, saúde e biótipo, mostrando 

que ser magra não é sinônimo de saúde e que estar acima do peso, por outro lado, 

não significa que esteja doente. Com isso, a ‘’Savina’’ será direcionada àquela mulher 

que se ama, independentemente do tamanho que veste, e que está em busca de 

peças intimas que valorizem seu corpo, suas curvas. Ela atuará na produção de 

Lingeries sexy, aliando moda, estilo e sedução em todos os conjuntos.  

A escolha do tema também se deu pela identificação de ambas com o universo 

da moda íntima feminina. Foi este (lingerie) sempre um dos produtos mais importantes 

do nosso vestuário. A partir também dessa relação pessoal entendemos que o 

mercado cresce, que a sociedade muda, os padrões também e que as empresas 

devem acompanhar essa evolução, focando não só em vender, mas também em 

mostrar interesse pelo consumidor. Segundo Kotler (2003, p. 25), “[...] as empresas 

precisam evoluir do foco na fabricação de produtos para o foco na conquista e 

retenção de clientes [...]”, a fim de criar uma imagem na mente desse cliente, para que 

esse se torne fiel à marca. 

A importância desta pesquisa está ainda na ideia de mostrar que as mulheres 

contemporâneas ‘gordas, gordinhas, fofinhas’, como são chamadas por muitos, a 

cada dia se importam menos com isso, imersas na ideia de empoderamento2, que 

aceitam seu corpo, e que se mostram ser tão ou mais sensuais quanto qualquer 

mulher magra. 

Fernanda Rodrigues (2017, s. p.), em matéria para o G1 noticias, diz que: “[...] 

as mulheres que usam Plus Size, assim como todas as mulheres, buscam lingeries 

                                                           
2  Conscientização; criação; socialização do poder entre os cidadãos; conquista da condição e da 

capacidade de participação; inclusão social e exercício da cidadania. Texto muito usado atualmente 
para representar os debates sobre a conscientização do poder feminino na sociedade. 
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ousadas e diferenciadas [...]”3. A ‘’Savina’’ visa trabalhar exatamente com isso, 

mexendo com a sensualidade desse grupo de mulheres mostrando as necessidades 

que elas têm frequentemente na hora de comprar algo mais sexy para seu momento 

de conquista. Um segmento de mercado, dentro do universo feminino, que é cada vez 

mais importante, ativo, exigente e que não poupa esforços (nem dinheiro) para se 

sentir bem consigo mesma. 

Portanto, este projeto se justifica, finalmente, pela importância de oferecer 

peças exclusivas para esse público que gosta de explorar sua beleza e sensualidade 

independentemente do tamanho do seu manequim, levando a elas, sedução, beleza 

e conforto com variedade de peças, cores, estampas e modelos. Além de atender 

suas necessidades básicas, no que se refere a vestuário.  

Segundo relatos da fotógrafa Adriana Líbini, em seu site4, “[...] o número que 

indica o tamanho da sua roupa não determina sua beleza e muito menos o seu 

sucesso [...]” (LÍBINI, s. a., s. p.). 

Mas antes de tudo isso era preciso saber qual a melhor maneira de lançar uma 

marca de Lingerie Sexy para esse segmento na região de Belém. Considerando que 

era imprescindível buscar identificar quais as oportunidades de gerar venda para esse 

público alvo, descobrir qual a maior necessidade desseTarget e projetar um modelo 

de negócio que atendesse o público pretendido, estabelecendo uma boa estratégia 

que resolvesse o problema identificado. Foi preciso determinar quais marcas já 

atuavam nesse mercado, quais delas eram vendidas no mercado local. Além disso, 

identificar se há no mix de produtos dessas marcas um segmento especifico de 

Lingerie sexy para Plus Size e descobrir qual o modelo de comercialização dessas 

marcas: revenda, lojas, próprias, distribuição, vendas online. 

No primeiro momento da pesquisa de mercado para o projeto foram feitas 

algumas analises exploratórias no mercado local. Para Samara e Barros (2002), as 

pesquisas exploratórias acorrem de maneira informal a fim de se obter um primeiro 

contato ou conhecimento da situação ou objeto a ser pesquisado. As lojas visitadas 

foram as de departamentos, localizadas nos shoppings centers Bosque Grão Pará, 

Parque Shopping, Boulevard Shopping, Shopping Castanheira e Shopping Pátio 

Belém, sendo elas: C&A, Riachuelo, Renner, Marisa, Lojas Americanas, Visão e 

                                                           
3  Matéria completa em: <http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/felinju/2017/noticia/lingerie-plus-size-

sai-do-basico-e-faz-sucesso-com-novas-cores-e-modelos.ghtml> Acesso em: 20 de maio de 2017. 
4  http://adrianalibini.com.br/dicas-de-moda-plus-size/as-modelos-plus-size-mais-famosas-do-mundo/ 

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/felinju/2017/noticia/lingerie-plus-size-sai-do-basico-e-faz-sucesso-com-novas-cores-e-modelos.ghtml
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/felinju/2017/noticia/lingerie-plus-size-sai-do-basico-e-faz-sucesso-com-novas-cores-e-modelos.ghtml
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Magazan. Foram analisadas também as lojas localizadas no centro comercial de 

Belém. 

Para a pesquisa adotou-se o levantamento de dados secundários em sites de 

concorrentes, distribuidores, lojas de departamento, páginas de redes sociais, como: 

Instagram e Facebook. Além de coleta de informações em banco de dados, revistas, 

entrevistas disponíveis no YouTube, livros e blogs. Os dados  secundários, segundo 

Dias (2011, p. 56), podem ser coletados:  

 

[...] em diversas fontes, tentando-se obter, entre outros: séries históricas que 
possam ser relacionadas ao problema; tipos de ocorrências já classificadas; 
informações sobre regiões em que ocorrem. Além dos dados internos da 
empresa, frequentemente se recorre a dados de censo demográfico e a 
outros estudos sistemáticos do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
(IBGE) e de associações de classe; levanta-se o que já foi publicado pela 
imprensa; compilam-se estudos anteriores. 

 

Contamos também com pesquisas de campo, baseadas no método de 

observação e contato para registro fotográfico dos concorrentes, seus clientes, mix de 

produtos, preços, localização, demanda de procura do produto. Segundo Cervo & 

Bervian (2002, p. 27), “[...] observar é aplicar atentamente os sentidos físicos a um 

amplo objeto, para dele adquirir um conhecimento claro e preciso [...]”. Nessa fase 

exploratória, tivemos o primeiro contato com o nosso objeto e com isso pudemos 

efetuar as primeiras coletas de dados para fundamentar nossas decisões sobre o 

mercado e suas situações. 

Em uma segunda fase, agora descritiva qualitativa, foram realizadas entrevistas 

com profissionais de moda, blogueiras e proprietárias de lojas do seguimento Plus 

Size (concorrentes). O intuito foi ter uma percepção mais aprofundada do mercado, 

compreendendo a partir daqueles que já atuam no segmento, mirando nas 

dificuldades que enfrentaríamos quando da implementação do projeto. Para Mattar 

(2001, p. 23), “[...] os métodos da pesquisa descritiva compreendem: entrevistas 

pessoais, entrevistas por telefone, questionários pelo correio, questionários pessoais 

e observação [...]”. 

Nesta fase entrevistamos no dia 19 de maio de 2017, através de um roteiro com 

perguntas abertas a senhora Maristela Crispino, proprietária da loja Sempre Viva, 

localizada na travessa Rui Barbosa, no dia 14 de setembro de 2017, entrevistamos 

Ivone a proprietária da loja Donna Pureza localizada no Shopping Bosque Grão Pará, 
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no dia 20 de agosto de 2017, através de um roteiro enviado por e-mail entrevistamos 

a escritora da coluna ‘’Um Plus a Mais’’ da Revista Donna Thamyres Tancredi. 

Nessa última fase voltada à pesquisa descritiva quantitativa, ou descritiva 

estatística, que segundo Samara e Barros (2002), correspondem a estudos realizados 

a partir de amostras da população, os resultados serão analisados e interpretados a 

partir de médias e percentuais das respostas obtidas. O público entrevistado foi o 

prioritário pretendido pelo projeto, aplicamos no período de 01 a 30 de outubro os 

questionários com perguntas fechadas e semiabertas, a 30 mulheres, nos Shopping 

Bosque Grão Pará, Pátio Belém e Boulevard Shopping, por esses serem os locais 

com maior fluxo de pessoas e por terem lojas direcionadas ao seguimento Plus Size. 

Os questionários foram aplicados para descobri, a partir daquelas que 

efetivamente comprarão e utilizarão os produtos e serviços da Savina, quais os 

melhores caminhos e estratégias a serem adotadas. Ou seja, era preciso saber o que 

pensa o público para se oferecer a ele a melhor experiência possível.  

Após todas as pesquisas realizadas optou-se por dividir o trabalho em três 

capítulos, cada um tratando de um aspecto importante para os resultados finais 

esperados.  

No primeiro capítulo, intitulado Corpo, Imagem, Lingerie e Mercado Plus Size, 

discutiremos a cultura do corpo, como o ideal de silhueta sofreu inúmeras mudanças 

ao longo dos anos, o que era considerado belo na antiguidade, abordaremos também 

os padrões de beleza impostos pelas mídias, a grande influência das famosas 

modelos, que brilham nas passarelas da moda, a grande divulgação da mídia dos 

corpos magros e esbeltos, que estabelece um padrão de corpo ideal, que não 

consegue ser seguido por todos, seja pela falta de tempo pela correria do dia-a-dia ou 

por não ter uma alimentação saudável. 

Nesse capítulo abordaremos ainda o contexto histórico da lingerie desde de 

seu surgimento, até as últimas transformações das peças intimas com o passar dos 

anos. Contaremos como se desenvolveu a evolução do significado das roupas de 

baixos, de como antes ela servia apenas para modelar e cobrir o corpo feminino e 

com o passar dos anos a roupa intima acabou ganhando um novo conceito por trazer 

beleza e sensualidade nos seus conjuntos. 
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Em seguida finalizando o capítulo será abordado o mercado Plus Size, nos 

âmbitos global, nacional e regional. Aqui são apresentadas as análises realizadas 

sobre a atual situação desse segmento.  

O segundo capítulo aborda a marca em si, este trata do processo de criação 

da ‘’Savina Lingerie’’. Contendo a estrutura, localização, serviços, mix de produtos, 

entre outros aspectos da marca. 

Por fim, ‘’A Campanha’’ intitulado no terceiro capitulo, aborda todo o 

planejamento estratégico da campanha para o lançamento da marca ‘’Savina’’ no 

mercado belenense, contendo o briefing, plano de mídia, orçamento de produção, 

peças Off e On, e o planejamento de comunicação com as estratégias traçadas para 

obter os resultados esperados, as peças publicitárias. 

Assim espera-se propor um modelo de negócio capaz de dialogar com o tempo 

de agora devolver ás mulheres acima do peso ‘’idealizado pela sociedade’’ um pouco 

daquela deusa que encantava a todos com suas serpentes. 
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2 CORPO, IMAGEM, LINGERIE E MERCADO PLUZ SIZE 

 

2.1 Corpo e imagem 

 

Cada dia mais a cultura contemporânea faz com que as pessoas estejam 

preocupadas com a imagem que apresentaram para a sociedade, desencadeando a 

partir dessa preocupação uma busca pelo corpo perfeito, pela silhueta considerada 

ideal. Com isso elas procuram inúmeras formas de alcançar esses padrões. Buscam 

academias, cirurgias, massagens, remédios para emagrecer e até algumas dietas 

malucas que encontram na internet ou que são passadas por algum amigo.  

Nota-se que a preocupação da sociedade em estar inserida no considerado 

padrão de beleza muda conforme a época e os indivíduos envolvidos (homens e/ou 

mulheres). Ponto comum, no entanto, é que todos mudam tentando acompanhar os 

padrões impostos em cada uma dessas épocas. Ao longo dos anos este ideal sofreu 

inúmeras mudanças, para entendermos essas transformações no contemporâneo é 

necessário conhecer a historia do corpo durante os períodos históricos até os dias de 

hoje. 

Acredita-se que na pré-história a mulher que tivesse as características da 

Vênus de Willendorf5, uma escultura com os seios e barriga volumosos que segundo 

os arqueológicos representava a idealização feminina da época, características que 

representavam a fertilidade. Os gregos romanos consideravam bonitos homens altos, 

de corpo musculoso, rosto com nariz afilado e cabelos encaracolados pelos ombros. 

As mulheres deveriam ter curvas perfeitas, seios pequenos, pele clara e longos 

cabelos. Na idade média acreditava-se que a beleza era consequência da vida devota 

a virgem Maria, as mulheres belas eram as de rosto angelical, lábios pequenos e 

cabelo cor de ouro. Já aos homens, a beleza estava associada ao poder. No 

renascimento era visto como belos aqueles, homens e mulheres que apresentasse 

determinados traços como braços roliços, quadris largos e celulites. 

                                                           
5  A Vênus de Willendorf é uma escultura de 11,1 cm de altura, considerada uma idealização da figura 

feminina, apresentando a vulva, os seios e a barriga extremamente volumosos, características 
inferidas à fertilidade. Essa pequena escultura foi descoberta pelo arqueólogo Josef Szombathy em 
1908. Para alguns arqueólogos, a Vênus poderia representar um sentido estético feminino para a 
sociedade primitiva, enquanto outros autores sugerem que a corpulência representa um elevado 
status social numa sociedade caçadora-coletora, além da relação óbvia com a fertilidade. A 
ausência dos pés sugere que talvez pudesse ser trazida por alguém na forma de um amuleto. 
Disponível em: <http://terrabrasilisdidaticos.com.br/noticias/venus-de-willendorf-quem-foi-ela/ > 
Acesso em 24 de novembro de 2017. 

http://terrabrasilisdidaticos.com.br/noticias/venus-de-willendorf-quem-foi-ela/
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Com a era capitalista a mídia começou a criar um padrão de beleza a fim de 

vender produtos e ter uma sociedade de consumo a qual não poupa em gastar para 

estar dentro dessa padronização.  Martha Silva e Ângela Baía (2014), em artigo 

publicado no site Psicologado6, descrevem que: 

 

Ser belo segundo a sociedade hodierna é condição primordial para ser feliz. 
Partindo deste princípio, a mulher contemporânea é bombardeada de 
informações que a colocam em pé de guerra com a sua imagem, ou seja, ela 
precisa buscar a beleza para ser contada entre as consideradas felizes’’. 

 

Com essa cultura contemporânea de culto ao corpo o indivíduo está cada vez 

mais preocupado com sua imagem e forma. Os meios de comunicação de massa têm 

sido um grande aliado das empresas que visam vender produtos e serviços 

direcionados à beleza, corpo e moda, já que este meio é capaz de construir e modelar 

comportamentos. 

A mídia mostra a esse receptor como ele deveria ser e o que ele pode fazer 

para alcançar esse ideal de beleza dos sonhos, com isso o individuo começa a 

acreditar que o belo só gira em torno do que está sendo mostrando nas mídias como 

as novelas, filmes, campanhas publicitárias e etc. 

 

A explosão publicitária ocorrida após a segunda guerra foi a grande 

responsável pela difusão de hábitos relativos aos cuidados com o corpo e às 

práticas de higiene, beleza e esportes, preconizadas por médicos e 

moralistas burgueses desde o inicio do século (CASTRO 2004, p. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Artigo disponível em: https://psicologado.com/atuacao/psicologia-clinica/cultura-corpo-e-

subjetividade-a-busca-constante-pela-perfeicao-na-atualidade Acesso: 20 de maio de 2017. 
 

Figura 1 – Propaganda de 1987 ''meu primeiro sutiã'' Valisere 

Fonte:  http://gavetadelingerie.blogspot.com.br/2012/04/o-
primeiro-sutia-gente-nunca-esquece.html 

https://psicologado.com/atuacao/psicologia-clinica/cultura-corpo-e-subjetividade-a-busca-constante-pela-perfeicao-na-atualidade
https://psicologado.com/atuacao/psicologia-clinica/cultura-corpo-e-subjetividade-a-busca-constante-pela-perfeicao-na-atualidade
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Hoje em dia, com a coisa da internet e dos múltiplos canais de contato com o 

consumidor, foi possível amplificar o impacto dos meios de comunicação na vida das 

pessoas. Exemplos disso, os canais em mídias como o ‘’Youtube’’ estão repletos dos 

chamados influenciadores digitais7, dando dicas e informações sobre moda, bem 

estar, corpo e beleza. 

A Youtuber e blogueira Ju Romano é um exemplo disso. Ela é uma Plus Size 

bem resolvida que produz vídeos que falam de beleza, cabelo, moda, vida Plus Size, 

autoestima e tudo que faz parte da vida de uma mulher. O canal da jovem está 

funcionando desde 2012 e já conta com 82.106 inscritos, a youtuber faz muito sucesso 

nas plataformas online com seus looks ousados e criativos, ela dá dicas de moda 

mostrando que quem não está no ‘’padrão estabelecido’’ pode usar estampas, top 

cropped, biquíni e muito mais, sem medo de ser feliz. 

A blogueira, de maneira inteligente, usa o próprio corpo, a imagem dele, para 

gerá engajamento para a causa ao mesmo tempo em que vende esse capital 

simbólico como estratégia de obtenção de seguidores nas plataformas sociais. O que 

para uma gordinha era impensável até bem pouco tempo atrás.  

 

O corpo, por suas formas e usos pode, assim, ser considerado um capital, ou 
seja, um recurso de poder que os atores sociais utilizam em um determinado 
espaço social para nele obter vantagens. Esse capital pode ser convertido 
em outros tipos de capitais – econômico, social, cultural e simbólico 
(BOURDIEU, 2007; GOLDENBERG, 2007). 

 

Ela não entra nesta análise como concorrente mais sim como uma inspiração 

para as outras mulheres, em um de seus vídeos do canal, sob o título ‘’Gordo no 

verão’’ Ju Romano fala como era antes de aceitar seu corpo, ela conta que precisou 

passar por terapia, para começar a perceber que as pessoas são diferentes, a 

blogueira conseguiu superar o medo e a vergonha de usar biquíni, e hoje ao ir a uma 

praia ou piscina, usa a peça sem problemas, ama suas curvas, como elas são. A 

questão do corpo magro ficou para trás, ela é feliz com o corpo que tem, segundo 

Sacconi, ‘’A beleza é definida pelo dicionário como combinação de qualidades que 

                                                           
7  O termo se refere aquelas pessoas que se destacam nas redes e que possuem a capacidade de 

mobilizar um grande número de seguidores, pautando opiniões e comportamentos e até mesmo 
criando conteúdos que sejam exclusivos. A exposição de seus estilos de vida, experiências, opiniões 
e gostos acabam tendo uma grande repercussão em determinados assuntos (Silva e Tessarolo, 
Intercom, 20116, p. 05). 
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impressionam agradavelmente a vista ou outros sentidos [...]’’ (SACCONI, 1996, p. 

98). 

Segundo Thamires Tancredi para a página ‘’Um Plus a Mais’’ da Revista 

Donna: ‘’a gente aprende, aliás, que ser gorda não é defeito – é só mais uma 

característica nossa, como alta, loira, baixa ou ruiva’’8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 2, representada acima é um ‘’print’’ de um comentário de uma das 

inscritas no canal da influenciadora Ju Romano, o comentário foi feito em um vídeo 

que a Youtuber fala de como superou o medo de usar biquíni na praia e não se sentir 

feia ou mal com os olhares das pessoas, percebe-se com este comentário que a 

blogueira é uma forte influência para essas mulheres, desde as mais novinhas até as 

mais maduras. 

 

2.2 Lingerie 

 

As maiorias das mulheres da contemporaneidade não vivem sem uma boa 

peça íntima no seu guarda-roupa, podendo ser elas pequenas, grandes com cores 

fortes, estampadas, sexy e até mesmo básica, algumas utilizam um tipo para o dia-a-

dia outro estilo para dormir além daquelas escolhidas para um momento a dois, para 

cada tipo de mulher existe uma estilo de lingerie, essas peças devem se encaixar a 

modelagem do corpo, deixando-as mais confiantes e seguras para qualquer ocasião. 

                                                           
8 Revista Donna, Um Plus a Mais, escritora Thamires Tancredi, Disponível para consulta em: 
<http://revistadonna.clicrbs.com.br/umplusamais> Acesso: 28 de maio de 2017. 

Figura 2 – Comentário de uma seguidora de Ju Romano 

Fonte: Canal de Youtube ‘’ Ju Romano’’ 

http://revistadonna.clicrbs.com.br/umplusamais
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As roupas de baixo ou lingeries como são conhecidas hoje em dia, é um 

importante elemento do universo feminino. Para Ticianel (2007, p. 18) “[...] a lingerie 

está relacionada ao erotismo, por isso desperta fantasias eróticas e fetiche [...]”. A 

lingerie, assim como outras peças do vestuário feminino, passou por inúmeras 

transformações ao longo do tempo, acompanhou desde mudanças culturais, 

tecnológica, surgimento de novas modas, até as mudanças de comportamento e 

exigências das mulheres na modernidade. 

Tudo começou inspirado na Deusa com serpentes em Creta, por volta do 

segundo milênio antes de Cristo, essa era considerada o ideal feminino da época, as 

mulheres deste período usavam corpetes que projetavam seus seios nus para frente. 

No período Arcaico grego, as mulheres enrolavam nos seios com uma tirinha de pano, 

o qual servia para sustenta-los e mantê-los firmes ao se movimentarem. 

Os corseletes e/ou corpet eram peças amarradas atrás ou na lateral e eram 

costuradas as saias das mulheres. Essa peça que surgiu na idade média é hoje uma 

das que, mas exalta a sensualidade feminina. 

No século XIV as mulheres começaram a usar os corsets e/ou esppartilhos, 

essa peça servia para afinar a cintura, na época as mulheres com cinturas mais finas 

eram consideradas belas, com isso elas sofriam em nome dessa beleza considerada 

padrão, os corsets eram tão apertados que causavam muitas vezes problemas de 

saúde além do desconforto de um grande desconforto.  

 

A mulher era obrigada a usar um espartilho com barbatanas para comprimir 
o ventre e um apoio de metal, incômodo e nocivo à saúde, para sustentar os 
seios. Esse sacrifício era a base de uma moda muito trabalhada, cheia de 
bordados e rendas, com saias longas, muitas vezes com cauda. (PEZZOLO, 
2009, p. 37). 

 

O primeiro sutiã conhecido na época como ‘’corpete para seios’’, foi inventado 

por Herminie Caddole, em 1889. Com o passar dos anos o sutiã começa a mudar, já 

patenteado desde 1914 essa peça começou a ganhar formas e estilos diferentes, em 

1980 a lingerie começou a ser vista como um símbolo erótico a qual valoriza o corpo 

da mulher. 

Foi um longo período até as lingeries ganharem esses formatos de hoje, foi a 

partir dos anos 1960 que com o desenvolvimento da tecnologia que as mulheres 

tiveram a oportunidade de escolher diferentes estilos das peças. Nos anos 2000 as 
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indústrias de moda íntima começaram a inovar e tornaram as peças mais modernas, 

trabalhando com rendas, tecidos leves, babados, entre outras características.  

 

2.3 Mercado Pluz Size 

 

Este capítulo contém a análise de mercado do segmento de moda Plus Size de 

Belém e uma breve análise de aparato geral global, assim como a análise de todos os 

possíveis concorrentes diretos e indiretos da marca Savina. Os estudos dos dados 

coletados nas pesquisas exploratórias e descritivas permitiram o levantamento de 

informações importantes para a marca, bem como pontos fortes e fracos dos principais 

concorrentes como dados relacionados á localização e tamanho das lojas, 

comunicação e mix de produtos sobre os principais atuantes no seguimento Plus Size 

em Belém, foi possível traçar um quadro geral sobre esse mercado. Observou-se 

também a respeito dos problemas e oportunidades no mercado para lançamento de 

produto para esse segmento. 

Com o passar dos anos, o ambiente mercadológico mundial sofreu inúmeras 

mudanças, como as inovações no ambiente tecnológico, mudança no mercado, 

mudanças nas atitudes dos consumidores, além de outros fatores. Com isso é 

perceptível que o consumidor deste tempo se tornou mais exigente com relação ao 

que as empresas lhes oferecem enquanto produtos e serviços. Uma ‘’baita 

propaganda’’ não serve mais sozinha, para influenciar as pessoas de que aquele 

produto ofertado é o que ela deve comprar, as pessoas querem mais, quem se sentir 

únicas, querem benefícios, querem produtos que lhes agreguem algo querem 

experiências positivas com as marcas (SIMONI, 2013).  

Com o avanço das mídias digitais, este passou de mero consumidor para 

também gerador de mensagens, o consumidor não só recebe uma mercadoria ou uma 

informação, como também dá seu feedback9, tornando-se assim gerador de 

informações. É notável que com esse desenvolvimento das plataformas online as 

pessoas são expostas a todo o momento por inúmeras informações vindas de 

diversas fontes e com isso segundo Ogden e Crescitelli (2007, p. 101), é importante 

que se tenha “[...] conhecimento das características do marketing digital, tal como as 

                                                           
9  Efeito retroativo, reação a um estímulo. O receptor reage a uma informação passada pelo emissor, 

gerando assim, dados que serviram para analises. 
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oportunidades, riscos, vantagens e desvantagens, bem como suas formas de 

utilização [...]”.  

 

O marketing digital por sua vez, oferece algumas vantagens em relação ao 
marketing tradicional: Mais agilidade, Baixo custo, Formas múltiplas de 
mensuração, Marketing um a um, Informações sobre os clientes, Distribuição 
irrestrita da informação e Aumento do número de usuários Ogden e Crescitelli 
(2007, p. 103). 

 

Portanto para que uma marca obtenha sucesso no mercado, nos dias atuais, 

esta deve focar no seu principal elemento de sucesso, o consumidor, já que ele tem 

inúmeras opções de ofertas a todo o momento, e é bombardeado de informações de 

todos os lados. Relaciona-se com o cliente é traçar ações para que empresa e 

consumidor estejam próximos, para Kotler (2003, p. 133), ‘’os relacionamentos 

determinam o valor futuro do negócio’’ nessa face de relacionamento o cliente torna-

se o centro das atenções da empresa, é aqui que a empresa conhece seu cliente, 

quais são suas reais necessidades e a partir disso o surpreende na hora que esse 

adquirir o produto ou serviço.  

Para Kotler (2003), o relacionamento não deve acontecer apenas com o cliente 

mais também com os empregados, fornecedores, distribuidores, revendedores e 

varejistas. A partir disso a empresa obtém o capital de relacionamento que segundo o 

autor se dá pela soma do conhecimento, experiência e confiança da marca perante 

esses setores. 

 

O relacionamento é uma forma presente no sistema de comercialização, pois 
faz parte do processo existente na venda, em suas três fases: pré-venda, 
venda e pós-venda, sendo nestes estágios que o trabalho começa. Com o 
conhecimento sobre os hábitos e costumes de seu cliente é, que você pode 
antever-se a qualquer ação, surpreendendo e fazendo-se presente em seu 
cotidiano (CABRINO 2002) 10.  

 

2.3.1 Mercado 

 

a) Lojas de departamento 

 

A partir da investigação nos principais pontos de vendas do segmento Plus Size 

em Belém, tais como lojas de departamento e lojas de comércios, foi possível perceber 

                                                           
10  http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Marketing_de_Relacionamento.htm 
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que a procura de lingeries GG é grande, no entanto essas lojas não conseguem 

atender as reais necessidades dessas clientes11. A pesquisa exploratória possibilitou 

um contato mais próximo com o nicho, um primeiro contato com o que se identificou 

como problema e oportunidade, para Mattar (2001, p. 18), “[...] a pesquisa exploratória 

visa prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou problema da 

pesquisa em perspectiva [...]”. Segundo Dias (2011, p. 55), esse tipo de pesquisa “[...] 

procura entender de forma geral o fenômeno que se está estudando [...] assim como 

gerar as hipóteses a serem testadas posteriormente em estudo quantitativo”. 

Percebe-se, no entanto que as lojas de departamentos não atendem a todos 

os públicos, as mulheres com manequins grandes, por exemplo, tem dificuldade para 

encontrar lingeries grandes, bonitas e confortáveis, isso acaba gerando insatisfação 

nas consumidoras. Uma peça básica para o dia a dia é indispensável, mais as 

mulheres têm outras necessidades, querem está e se sentir bonitas, atraentes, e 

principalmente querem produtos para seu segmento. Conforme Kotler e Keller (2013, 

p. 7): 

 

Necessidade são exigências humanas básicas por ar, comida, água, roupa e 
abrigo. Os humanos também têm grande necessidade por lazer, instrução e 
entretenimento. Essas necessidades se tornam desejos quando são 
direcionadas a objetos específicos capazes de satisfazê-las.  

 

A partir dessa compreensão de se atender a necessidades e com elas moldar 

desejos nessa consumidora é que surge a oportunidades para a D’ pérola entrar no 

mercado. Ainda segundo Kotler e Keller (2013, p. 7), “[...] o marketing não cria 

necessidades: as necessidades vêm antes dele. O marketing juntamente a outros 

fatores sociais influencia os desejos [...]”. 

As lojas de departamentos além de oferecerem grande variedade de produtos, 

como cama, mesa, banho, vestuário, trabalha também com valores acessíveis ao 

consumidor, e ainda facilita na forma de pagamento, contando como cartão de crédito 

próprio e parcelamento nas compras. Isso torna-se uma ameaça para a Savina, no 

                                                           
11 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil deve manter uma população 

grande de gordinhos. Em 2020 esse número deve chegar a 30% de toda a população, o que significa 
mais de 55 milhões de pessoas. Soma-se a esse mercado parte dos turistas estrangeiros que 
visitam Natal todos os anos, vez que o fenômeno do sobrepeso atingiu muito antes do Brasil outras 
nações, especialmente aquelas mais desenvolvidas, que adotaram um estilo de vida onde os 
produtos industrializados sobrepuseram os produtos naturais. Ler mais em: < 
http://www.sebraemercados.com.br/moda-plus-size-um-setor-em-expansao/> Acesso: 04 de junho 
de 2017. 

http://www.sebraemercados.com.br/moda-plus-size-um-setor-em-expansao/
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entanto, mesmo esse tipo de loja trabalhando com distribuição de produtos que atende 

a várias necessidades do comprador, identificamos, porém, que elas não oferecem 

peças intimas Plus Size diferenciadas, ou seja, não possui diversidade de cores e 

estampas.  

 

 

 

 

 

 

 

A partir da análise SWOT dessas lojas, a qual possibilitou observar os pontos 

fortes e fracos das mesmas, surge uma oportunidade de negócio para a ‘’Savina’’ no 

mercado belenense. ‘’a avaliação geral das forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças de uma empresa é chamada de análise SWOT. Trata-se de uma maneira 

de monitorar os ambientes interno e externo de marketing’’. (KOTLER; KELLER 2013, 

p. 24). 

A Marisa possui uma loja especifica para roupa íntima, a Marisa Lingerie, 

localizada no terceiro piso do Shopping Pátio Belém, mesmo oferecendo peças nos 

tamanhos 44 e 46, é possível notar que são poucas as peças á disposição das 

clientes, as únicas opções encontradas foram calcinhas e sutiãs nas cores preta, bege 

e branca sem nenhum detalhe. Foi possível observar ainda que mesmo sendo peças 

com numeração maiores, elas continuam sendo peças pequenas, capazes de causar 

desconforto nas mulheres. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Cartão de crédito Riachuelo 

 

Fonte: https://www.emprestimoconsignado.com.br/cartoes-
de-credito/cartao-riachuelo-gratis-e-sem-anuidade/ 
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Para T. Silva, (2017, s. p.) em entrevista para o G1 “É gratificante quando 

vendemos uma peça e vemos o quanto a mulher está satisfeita. Pra usar uma lingerie 

bonita, basta ter corpo, não importa o tamanho”12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Lojas especializadas 

                                                           
12 Ler matéria completa em<https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/felinju/2017/noticia/lingerie-plus-

size-sai-do-basico-e-faz-sucesso-com-novas-cores-e-modelos.ghtml >Acesso em: 20 maio 2017. 

Figura 4 – Fachada loja Marisa Lingerie 

Fonte: Acervo da pesquisa – Shopping Pátio Belém. 

Figura 5 – Peças brancas, preto e 
bege. 

Fonte: Acervo da pesquisa – Marisa 
Shopping Pátio Belém. 

Figura 6 – Peças Plus size Duloren e 
Demillus 

Fonte: Acervo da pesquisa – Marisa 
Shopping Pátio Belém. 

https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/felinju/2017/noticia/lingerie-plus-size-sai-do-basico-e-faz-sucesso-com-novas-cores-e-modelos.ghtml
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/felinju/2017/noticia/lingerie-plus-size-sai-do-basico-e-faz-sucesso-com-novas-cores-e-modelos.ghtml
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Sobre as marcas a seguir adotou-se o método de coleta de dados secundários 

ainda da pesquisa exploratória, pois, para Mattar (2001, p. 20), “[...] Os levantamentos 

em fontes secundárias compreendem: levantamentos bibliográficos, levantamentos 

documentais, levantamentos de estatísticas e levantamento de pesquisas realizadas 

[...]”. 

A pesquisa possibilitou levantar informações por meio de sites, e mídias digitais 

dessas marcas, isso possibilitou descobrir que elas trabalham apenas com a 

distribuição de peças intimas em varejo e principalmente em atacado, tem como 

objetivo captar pessoas que venham a se tornar revendedores, todas as empresas 

mencionadas a seguir são de outras regiões do Brasil, mas que distribuem seus 

produtos em Belém seja por meio de revendedores, lojas de departamentos, ou outras 

formas. 

A Diamante Lingerie funciona em Belém com uma loja localizada na Avenida 

Almirante Barroso 1023, e outra na Travessa Padre Eutiquio, 1343, Batista Campos, 

para efeito de pesquisa, para este trabalho a loja analisada foi a da Av. Almirante 

Barroso. Ela é uma loja no segmento do atacado, segundo gerente Anderson seu 

objetivo é captar revendedores e pessoas que querem ganhar uma renda extra, na 

loja encontra-se uma grande variedade de moda intima, incluindo lingerie, moda praia 

e cinta modeladora, produtos feminino, masculino e infantil, encontrasse dentro da loja 

uma pequena sessão moda Plus Size, como mostra a figura 5, peças com alguns 

detalhes em renda e cores diferentes, fugindo do básico que são encontrados nas 

lojas de departamentos. 
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Ainda segundo o gerente Anderson, as revendedoras vêm procurando com 

maior frequência peças em tamanho maior, as clientes começaram a questionar 

porque não tem variedades de conjuntos Plus Size, como tem das peças de 

numerações pequenas. A Diamante filial começou a investir na produção de peças 

maiores e com design diferenciado, abusando nas cores e rendas, entretanto, a 

diversidade de conjuntos enviados para a região de Belém ainda é pequena 

comparada a grande distribuição desses produtos nas grandes cidades do Brasil. Os 

conjuntos encontrados na loja, contavam apenas com cores variadas, mais sem 

nenhuma estampa, já as peças menores tinham modelos variados, além de muitas 

cores e estampas. Percebe-se com isso que o público Plus Size ainda enfrenta uma 

grande dificuldade para encontrar roupa intima para o seu tamanho, principalmente 

peças que sejam sexys, bonitas e que sigam a tendência da moda. 

Flávia Santos em entrevista para o G1 Minas (2017, s. p.), relatou que: 

 

Durante muito tempo a moda plus size foi associada a modelos básicos e 
hoje isso mudou. A maior mudança foi sair do tradicional. As mulheres que 
usam plus size, assim como todas as mulheres, buscam lingeries ousadas e 
diferenciadas.13 

 

A distribuidora Thays&Thamires14 moda intima, de Fortaleza (CE), por sua vez, 

é uma indústria com mais de 20 anos no mercado, vende em varejo e atacado, a 

marca distribui peças para outras cidades, em Belém seus produtos podem ser 

                                                           
13   Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/felinju/2017/noticia/lingerie-plus-size-sai-do-

basico-e-faz-sucesso-com-novas-cores-e-modelos.ghtml>. Acesso em: 19 maio 2017. 
14  <https://www.thaysethamires.com.br/loja/>. 

Figura 7 – Linha Plus Size Diamante Lingerie 

Fonte: Acervo da pesquisa – loja Almirante 
Barroso. 
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encontrados nas Lojas Americanas e a N e R moda intima, localizada na rua Santo 

Antônio 72, campina. Essa indústria trás um novo conceito na fabricação das suas 

peças, a fim de proporcionar as suas consumidoras qualidade, prazer, satisfação e 

sensualidade. Além de ter sua loja física, a distribuidora conta com da prospecção de 

revendedores, esses podem fazer o cadastro e pedidos pelo site da empresa, ilustrado 

na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Duloren15 é outra marca de lingerie no mercado desde 1962. A empresa 

atende a todos os perfis de mulheres, lança constantemente coleções modernas e 

únicas, buscando sempre atender a diversidade, trabalhando assim com as linhas ‘’Art 

básica, Básica, Básica com renda, Duloren A e Moda Plus Size’’. A empresa iniciou a 

venda por catálogo em 2004, contando com colaboradores, chamados também de 

revendedores, esses que ainda hoje podem fazer seu cadastramento pelo site 

empresa. Identificamos até o momento duas lojas que vendem as peças da Duloren 

em Belém, as lojas de departamento Marisa e as lojas Americanas, ambas dispõe de 

pequenas sessões direcionadas a peças intimas, lembrando que a Marisa conta 

também com a ‘’Marisa Lingerie’’, a qual oferece peça íntima, meias e pijamas. Já as 

Lojas Americanas, mesmo vendendo produtos de uma marca conceituada no 

segmento Plus Size como a Duloren, dispõe de peças bem básicas e sem muitos 

detalhes. E por não contarem com diversidade desses produtos as mulheres que 

                                                           
15 http://www.duloren.com.br/ 

Figura 8 – Thays&Thamyres Moda íntima 

Fonte: Print do site - 
https://www.thaysethamires.com.br/loja/ 

https://www.thaysethamires.com.br/loja/
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usam manequins grandes acabam ficando limitadas na hora da escolha de suas 

lingeries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Demillus entrou no mercado em 1947 e é uma das mais lembradas no 

segmento de lingerie, segundo dados obtidos pelo site da empresa sobre uma 

pesquisa realizada em2013 pelo IPESO-Instituto16 de Pesquisa relatou que ‘’A 

Demillus é uma das marcas mais lembradas quando se fala em lingerie’’, e é uma das 

que mais vende no mercado brasileiro. De acordo com o site da empresa esse 

sucesso se deve ao esforço que a organização faz para atender as necessidades e 

os desejos de suas consumidoras. A empresa conta com revendedores, lojistas e 

parceiros, além das consumidoras que adquirem o produto em varejo. 

Essa oferece as suas revendedoras a revista ‘’Demillus Shopping’’, para que a 

consumidora possa escolher suas peças. A linha Plus Size da marca soma beleza e 

conforto em peças que oferecem sedução e charme para o corpo da mulher. Conforme 

ilustra a figura8. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Para mais informações acesse<http://demillus.vestemuitomelhor.com.br/sobre-a-demillus/ ou 
 
http://www.brandpress.com.br/press-releases/negocios/demillus-e-top-of-mind.html 
 

Figura 9 – Loja Americana - Marca Duloren 

Fonte: Acervo da pesquisa – loja Shopping Castanheira 

http://demillus.vestemuitomelhor.com.br/sobre-a-demillus/
http://www.brandpress.com.br/press-releases/negocios/demillus-e-top-of-mind.html
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Para encontrar representantes da marca em Belém é necessário o acesso ao 

site ‘’Consultores e revendedores’’, esse dá uma lista com todos os representantes na 

região belenense. 

A empresa de lingerie Valisere é outra marca nesse mesmo segmento ela é de 

origem francesa, está no mercado desde 1913, mais só veio para o Brasil nos anos 

1934, sua linha de roupa intima é conhecida pela qualidade, conforto e design 

diferenciado, a marca vende em varejo e atacado pelo site17. Apesar de ser uma 

grande empresa no segmento de roupa intima, ela não trabalha com lingeries de 

tamanho grande. 

Outra marca voltada para confecções de roupas intima é HOPE, essa está no 

mercado há 50 anos, a indústria fica localizada no Ceará, mas conta com lojas nos 

Shoppings de todo o Brasil. Em Belém a loja da HOPE pode ser encontrada no 

Boulevard Shopping, na Avenida Visconde de Souza Franco, 776, loja 254, ela conta 

também com revendedores, que podem efetuar seus pedidos pelo site da empresa. 

Outra distribuidora brevemente analisada a partir de fontes secundárias foi a 

Trifil18, não diferente das outras, está também trabalha com revendedores, e em 

Belém a marca pode ser encontrada em diversas lojas de departamento, como na 

Marisa e Lojas Renner. 

 

                                                           
17 https://www.valisere.com.br/ 
18 http://www.trifil.com.br/ 

Figura 10 – Print de peças publicadas em 
mídias digitais. 

Fonte: facebook @demillus. 
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A Morena Lingerie, da cidade de Jundiai (SP), é uma confecção que vende 

somente em atacado, além de conjuntos de calcinha e sutiã a empresa oferece pijama, 

moda fitness, meia entre outros. A marca faz sua venda apenas pela plataforma 

online, seja pelo site ou página do Instagram, seja no meio virtual, seja em lojas físicas. 

Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Sebrae (2014), o conceito Plus Size 

abre um leque de possibilidades, pois as demandas são pelos mais diversos produtos: 

biquínis, vestuário próprio para exercícios físicos, vestidos de noivas, vestidos de 

festas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Lingeries Trifil 

Fonte: Acervo da pesquisa – loja Marisa Shopping 
Castanheira. 

Figura 12 – Linha Plus Size 
básica 

Figura 13 – Linha Plus Size 
básica 

Fonte: Instagram @morena_lingerie Fonte: Instagram @morena_lingerie 
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Algumas dessas empresas citadas acima, já perceberam o crescimento desse 

nicho no mercado, e começaram a investir em variedades de produtos. Com o estudo 

que foi realizada nos sites e páginas de redes sociais das marcas, notou-se que todas 

elas trabalham com distribuição em atacado para colaboradores e revendedores, 

vendem também em varejo através de pedidos que podem ser realizados 

virtualmente. A prática de e-commerce facilita a venda de produtos nas plataformas 

on-line e gera interação do cliente com o site (KOTLER; KELLER, 2013). 

 

Os varejistas on-line oferecem experiências convenientes, informativas e 
personalizadas para os mais variados tipos de consumidores e clientes 
empresariais. Poupando o custo do espaço da loja, da equipe e do estoque, 
eles podem vender pequenos volumes do produto para nichos de mercado, 
de maneira lucrativa (KOTLER; KELLER, 2013, p. 281). 

 

As marcas Diamantes, Thays&Thamyres, Duloren, Demillus, Valisere, HOPE e 

Trifil, atuam há anos no mercado, com exceção á Valisere, todas as outras já oferecem 

lingerie Plus Size, mas com pouco investimento. Observa-se ainda que há pouca 

divulgação dessas linhas nos sites das empresas. A partir desse estudo percebe-se 

que o mercado consumidor com manequins acima de 44 na cidade de Belém, ainda 

é carente de produtos que atenda às suas necessidades básicas e desejos. 

Essas indústrias de moda íntima têm em comum a preocupação de atender as 

mulheres que estão acima do peso, mostrando que são marcas que querem atender 

as necessidades desse público, isso acaba se tornando os seus pontos fortes. Os 

pontos fracos dessas marcas são não distribui seus produtos Plus Size na região 

Belenense o que se transforma em vantagem competitiva para D’ pérola. 

 

c) Lojas de comércio 

 

Nas lojas de comércio da cidade de Belém, encontram-se também inúmeras 

lojas de lingeries, algumas comercializando peças íntimas e roupas em geral, e outras 

vendendo apenas lingeries. Normalmente são lojas menores localizadas nas 

principais ruas do comércio, ruas que têm maior fluxo de pessoas.  

A maior empresa neste ramo no comércio de Belém e a única que conta com 

comunicação e divulgação é o “Baratão das Calcinhas’’, esta conta com um espaço 

amplo, diversidade de cores e modelos, preços baixos, grandes vendas em atacado, 
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além de estar bem localizada. A divulgação se da por meio de pinturas feitas em 

muros, e em placas de estradas que ligam as cidades paraenses. 

Voltando-se para a moda Plus Size, percebe-se que nenhumas das lojas de 

comércios em Belém oferecem produtos diferenciados para esse segmento, nas 

poucas lojas que foram encontradas peças intimas de tamanhos grandes, as mesmas 

são básicas e sem nenhum detalhe ou diversidade de cores, além de serem produtos 

de baixa qualidade e pouca durabilidade. Isto acaba gerando insatisfação nessa 

consumidora. Segundo Kotler e Keller (2013, p. 8): 

 

A insatisfação reflete o julgamento que uma pessoa tem do desempenho de 
um produto em relação às suas expectativas. Se o desempenho não atende 
às expectativas, o cliente fica desapontado; se ele atende, o cliente fica 
satisfeito; se ele as ultrapassa, o cliente fica encantado. 

 

Identificados os pontos fortes dessas lojas, pode-se dizer que estes são: os 

preços acessíveis e a boa localização, os pontos fracos acontecem quando essas 

mesmas lojas não atendem ao público de usar uma numeração de manequim maior, 

as oportunidades identificadas nessas lojas é que elas podem vender tanto em varejo 

quanto em atacado, e gerar maior retorno de venda, as ameaças que sondam esse 

mercado de lojistas são os concorrentes, esses oferecem os mesmos produtos, fazem 

promoções, e estão trabalhando um ao lado do outro. 

A partir dessa breve analise SWOT dos lojistas do comércio a Savina pode 

entrar no mercado com um grande diferencial de negócio em relação aos seus 

concorrentes. 

 

d) Outras lojas  

 

Donos de pequenos negócios também começaram a notar a importância de 

investir em produtos que atendam a esse novo nicho, de acordo com o Sebrae (2014) 

‘’no Brasil esse mercado ainda é considerado pequeno e surge como uma 

oportunidade de negócio’’. 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, o desejo de moda expandiu-se com força, 
tornou-se um fenômeno geral, que diz respeito a todas as camadas da 
sociedade [...] os signos efêmeros e estéticos da moda deixaram de aparecer, 
nas classes populares, como um fenômeno inacessível reservado aos outros: 
tornaram-se uma exigência de massa, um cenário de vida decorrente de uma 
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sociedade que sacraliza a mudança, o prazer, as novidades (LIPOVETSKY, 
1999 p. 115). 

 

Maristela Crispino, proprietária da loja Sempre Viva, localizada na travessa Rui 

Barbosa, comentou que antigamente a numeração das roupas vendidas em sua loja 

era limitada, ou seja, ela oferecia peças somente para mulheres magras, mas devido 

ao crescimento do mercado, e a grande procura por roupas de manequins maiores, 

ela começou a estudar a possibilidade de atender a esse público, e hoje a loja trabalha 

oferecendo vestuário tanto para mulheres magras quanto para as que estão acima do 

peso, além de fazer muito sucesso, sua clientela aumentou. 

 Uma semana de cada mês as vitrines são feitas somente com peças “Plus 

Size’’, segundo ela, é uma forma de mostrar-se interessada em agradar essas 

mulheres, é também para que quem passe na frente da loja possa ver que a loja vende 

roupas grandes. Ela conta com apoio de mídias alternativas, como páginas no 

Facebook e Instagram, possibilitando com isso, vendas online. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra loja de roupas estabelecida no centro comercial de Belém é a Donna 

Pureza, ela pode ser encontrada tanto na Av. Generalíssimo Deodoro 565, quanto no 

Shopping Bosque Grão Pará 1º piso, é uma loja voltada a atender o público feminino 

Plus Size, que gostam de se vestir bem e com estilo. O conceito da empresa é 

proporcionar as mulheres conforto, versatilidade e estilo, desde peças básicas até 

Figura 14 – Vestido Plus Size loja Sempre viva 

Fonte: Instagram @lojasempreviva 
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tendências, cores e estampas. A Donna Pureza, não vende lingerie, trabalha apenas 

com biquínis e roupas femininas nos tamanhos 38 ao 54. 

A gerente da loja localizada no shopping Bosque Grão Pará, que atende por 

Ana informou no dia 01 de setembro de 2017 em um bate-papo informal que a procura 

por peças maiores é muito grande devido à grande dificuldade que o consumidor tem 

de encontrar roupas com esse manequim, Ana disse ainda que a loja atende a todas 

as idades, desde meninas de quinze anos até a terceira idade. No entanto, ela vende 

mais para o público de meia a terceira idade. Ela informou também que a Donna 

Pureza já está a sete anos no mercado e que se sente feliz quando uma cliente sai 

satisfeita com o que compra, segundo ela as próprias clientes comentam: ‘’ antes as 

roupas para gorda eram muito mal feitas, pareciam capa de botijão’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Mundo Plus Size 

 

Consta aqui a pesquisa descritiva estatística que foi realizada na cidade de 

Belém por meio do aplicativo de mensagens ‘’WhatsApp’’ e aplicação dos 

questionários nos shoppings Pátio Belém, localizado na Travessa Padre Eutíquio 

nº1078 - Batista Campos e Bosque grão Pará, localizado na Av. Centenário nº 1052 – 

Val-de-Cans, no período de 01 a 30 de outubro de 2017. 

Figura 15 – Loja de roupa Plus Size 
Donna Pureza 

 

Fonte: Instagram @donnapureza 

Figura 16 - biquíni loja Donna 
Pureza 

Fonte: Instagram @donnapureza 
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Os estudos descritivos, como diz o próprio nome, procuram descrever 
situações de mercado a partir de dados primários, obtidos originalmente por 
meio de entrevistas pessoais ou discussões em grupo, relacionando e 
confirmando hipóteses levantadas na definição do problema de pesquisa 
(SAMARA; BARROS, 2007, p. 50). 

 

Os questionários da pesquisa pediam algumas informações pessoais, como: 

nome, idade, estado civil, bairro, escolaridade e profissão, eram compostos também 

de sete perguntas fechadas, as quais pediam que a entrevistada ordenasse sua 

resposta de um a três, e uma pergunta semiaberta, aqui a entrevistada marcava uma 

das opções e a justificava a seguir. A entrevista foi feita com 30 mulheres com idades 

entre dezoito a quarenta e cinco anos. 

A aplicação dessa pesquisa teve como intuito comprovar as suspeitas descritas 

anteriormente sobre as dificuldades que a mulher que usa manequim grande encontra 

quando procura por roupas e lingeries do seu tamanho, e também para descobrir qual 

seu gosto em relação a moda, e o que elas gostariam de encontrar em uma loja 

direcionadas ao seu segmento, ressaltando que a mulher ‘’gorda’’, também gosta de 

se vestir bem e estar confortável. 

Consta a seguir as analises dos dados coletados feitos através de gráficos para 

melhor entendimento dos leitores desse projeto. 

 

Gráfico1 – Se você fosse enumerar os três principais problemas na hora de adquirir 
roupas para o seu tamanho, quais seriam? 

 

Fonte: Acervo da pesquisa realizada pelas autoras deste projeto no período de primeiro a trinta de 
outubro de 2017. 

 

O gráfico numérico acima mostra que a maioria das mulheres, totalizando 

63,33% consideram como principal problema na hora de comprar roupa para o seu 
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tamanho a falta de diversidade e design nas roupas, com isso nota-se que esse 

público necessita de uma atenção das industrias voltadas a vestuário. 23,33% delas 

afirmam que têm todas as dificuldades citadas no questionário, 10% dessas mulheres 

têm problema na hora de encontrar lojas que ofereçam roupas adequadas ao seu 

tamanho, e 3,33% dizem que os profissionais para atender esse público são poucos 

treinados.  

 

Gráfico 2 – Até que ponto a roupa/moda é fundamental no seu dia-a-dia?  

 

Fonte: Acervo da pesquisa realizada pelas autoras deste projeto no período de primeiro a trinta de 
outubro de 2017. 

 

O segundo gráfico trás em porcentagem a relação da mulher paraense com a 

moda, o quão a moda é importante para elas, percebe-se que 46,33% dessas 

mulheres acham importante estar bem vestida e por dentro das tendências, com isso 

consideram que dependendo da ocasião é importante, 23,33% afirmam que gostam 

de estar na moda, apesar disso não ser tudo para elas. 20% não se importam com as 

tendências, desde que a roupa seja confortável. Enquanto que para 6,66% moda seja 

tudo, 3,33% da amostra dizem nunca terem pensando a respeito deste assim. 

Portanto, conclui-se aqui que as mulheres acima do peso consideram importante 

relacionar roupa e moda. 

 

 

Gráfico 3 – Especificamente sobre a chamada ''roupa de baixo'', ou lingerie, qual é 
seu estilo? 
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Fonte: Acervo da pesquisa realizada pelas autoras deste projeto no período de primeiro a trinta de 
outubro de 2017. 

 

O terceiro gráfico apresenta qual o estilo de lingerie que o publico entrevistado 

mais compra, identificou-se a partir da analise que 33,33% dessas mulheres tem 

preferência pelas lingeries básicas e/ou casual, mas também não abrem mão das 

peças mais ousadas,  acredita-se  que a escolha pelas básicas se deva por conta 

dessas serem mais confortáveis para usar no dia-a-dia, 30% preferem as lingeries 

ousadas e sexys, lingeries que abusam nas cores, rendas e estampas, enquanto que 

16,66% optam pelas peças mais românticas, 10% preferem comprar as que se 

adéqua melhor ao seu corpo, não se importando muito com o estilo e as outras 10% 

das entrevistadas afirmam que escolhem o estilo da roupa intima, de acordo com a 

ocasião que irá usar. 
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Gráfico 4 – Você já comprou alguma lingerie pensando especificamente em uma 
ocasião especial?  

 

Fonte: Acervo da pesquisa realizada pelas autoras deste projeto no período de primeiro a trinta de 
outubro de 2017. 

 

A quarta pergunta do questionário é semiaberta, dela permite descobrir onde a 

maioria das entrevistadas compram suas lingeries e se já compraram alguma peça 

pensando em uma ocasião importante. 70% da amostra afirmaram que já compraram 

lingerie para um momento especial, quando pedido para justificarem onde compraram 

e qual modelo escolhido % responderam que compram lingerie, mais ousadas, 

românticas e básicas em lojas de departamento e % compram nas lojas 

especializadas (Hope e Diamantes). 30% dessas mulheres disseram não comprar 

essas peças para nenhuma ocasião especial. 
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Gráfico 5 – Quais desses lugares você normalmente busca comprar lingerie para o 
seu tamanho? Enumere de 1 a 3, suas opções. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa realizada pelas autoras deste projeto no período de primeiro a trinta de 
outubro de 2017. 

 

O gráfico acima corresponde a quinta pergunta feita as entrevistadas, sobre 

onde elas costumam compram suas lingeries. A maioria 53,33% compra em lojas de 

departamento, 30% buscam por lojas especializadas, 10% disseram comprar online, 

pelos sites das marcas e  6,66% adquirem suas peças nas lojas localizadas no 

comércio da cidade. 

 

Gráfico 6 – Com que frequência você costuma comprar lingerie?

 
Fonte: Acervo da pesquisa realizada pelas autoras deste projeto no período de primeiro a trinta de 
outubro de 2017. 
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Na pergunta de número seis representada no sexto gráfico, busca-se descobrir 

com que frequência o target costuma comprar as roupas intimas, Nota-se que 43,33% 

da amostra compra suas lingeries no período de dois a três meses, 30% estão atentas 

as novidades e compram sempre que lanças modelos novos. 13,33% vão as compras 

somente quando têm necessidade e as outras 13,33% procuram pelas peças para 

usar em ocasiões especiais.  

 

Gráfico 7 – Nesse segmento quais as principais peças que você costuma comprar? 
orde sua resposta de 1 a 3. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa realizada pelas autoras deste projeto no período de primeiro a trinta de 
outubro de 2017. 

 

A representação gráfica acima apresenta quais as principais peças que as 

entrevistadas costumam comprar, a maioria, totalizando 50% compram mais 

calcinhas, 43,33% prefere comprar o conjunto (calcinha e sutiã), 3,33 compram sutiã 

e as outras 3,33% compram meia calça e modeladores. 
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Gráfico 8 – Se houvesse em Belém uma loja especializada em lingerie Plus Size, o 
que você gostaria de encontrar nela? Ordene sua resposta de 1 a 3.  

Fonte: Acervo da pesquisa realizada pelas autoras deste projeto no período de primeiro a trinta de 
outubro de 2017. 

 

O ultimo gráfico desta analise corresponde a oitava pergunta do questionário, 

essa pergunta foi feita com intuito de descobrir o que esse publico gostaria de 

encontrar em uma loja especifica de lingeries  com numerações grandes na cidade de 

Belém. 

Foi possível perceber que a maioria delas, totalizando a metade 50% preza 

pelo bom atendimento, ou seja, gostariam de ser bem atendidas dentro da loja. 

43,33% responderam que gostariam que a loja oferecesse variedade de peças: desde 

design, cores e estilos diferentes, e 6,66% dessa amostragem gostariam que os 

preços das peças fossem acessíveis e que a loja oferecesse facilidade de pagamento.  
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3 SAVINA LINGERIE PLUS SIZE 

 

Apresenta-se neste capitulo todos os assuntos referente a marca de lingerie 

Plus Size ‘’Savina’’, discorre a seguir o mix de produtos, serviços e estrutura física da 

loja. A ‘’Savina’’ entra no mercado belenense com um diferencial competitivo que a 

deixa a frente dos seus principais concorrentes, ela se destaca por ser uma marca 

especifica que oferece produtos propriamente a um publico – as mulheres que usam 

tamanhos maiores de 44. 

A marca oferece a essas mulheres diversidade na hora de escolher uma peça 

intima, são elas trabalhadas em design ousado, diversidade de estilo, cores, rendas e 

estampas, tudo isso aliado a preocupação de fabricar modelos modernos e 

confortáveis. A empresa preocupa-se também em oferecer um ambiente agradável 

para que a consumidora se sinta a vontade no momento que estiver fazendo suas 

escolhas. A marca além de oferecer bom atendimento no local da venda, busca 

também interagir com as clientes, por meio de mídias sociais (Facebook e Instagram). 

 

3.1 Mix de Produtos 

 

O mix de produtos da ‘’Savina’’ é composto basicamente de todas as peças 

relacionadas a roupa intima feminina, como: sutiã, calcinha, conjuntos (sutiã e 

calcinha), meia calça, modeladores, cinta-liga e espartilho, todas essas peças 

disponibilizadas a partir do tamanho 44, as mesmas disponíveis em diversas cores e 

estampas, além de peças rendadas e diferentes modelos. 

Todos os produtos da loja estarão etiquetados com a identificação da marca 

‘’Savina’’. A marca disponibiliza também para a cliente uma sacola personalizada com 

a logo da empresa, para proporcionar, mas praticidade para a cliente. 

As peças são confeccionadas com tecidos leves, confortáveis e de alta 

tecnologia, a fim de levar qualidade, durabilidade e segurança para a usuária. 
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3.2 Mix de serviços 

 

A marca se preocupa principalmente em atender bem a cliente, com a pesquisa 

de mercado realizada pela marca percebe-se que a maioria das mulheres considera 

o atendimento como característica principal dentro do ponto de venda. A partir disso, 

a ‘’Savina’’ oferecerá serviço de atendimento diferenciado, com profissionais 

qualificados ao atendimento ao publico, para que isso possa favorecer a relação entre 

público e empresa. “Á medida que as economias evoluem, uma proporção cada vez 

maior de suas atividades se concentra na produção de serviços [...]. Muitas ofertas ao 

mercado consistem em um mix variável de bens e serviços”. (KOTLER, 2000, p. 25) 

Além disso, a empresa contará com atendimento online via, (E-mail, Facebook, 

Instagram, e WhatsApp), esses dados serão coletados a partir de um cadastro feito 

no momento da compra. Tudo isso como forma de buscar aproximação com a 

consumidora e a partir daí criar uma relação cliente-empresa a fim de conquistar sua 

fidelidade. 

 

3.3 Estrutura física da loja 

 

A loja ‘’Savina lingerie’’ estará situada no primeiro andar do shopping Pátio 

Belém, oferecendo facilidade de acesso tanto para quem entra pela entrada principal 

quanto para quem entra pelo estacionamento. A frente da loja terá uma fachada 

iluminada com o nome da marca e uma grande vitrine com três manequins, expondo 

cada um deles um estilo de peça oferecido no interior da loja, básica, ousada e 

romântica. 

O ambiente vai dispor de um espaço amplo para que a cliente possa se 

locomover a vontade dentro do espaço. As peças ficaram exportas de forma atrativa 

e organizada nas araras fixadas nas paredes, na parte inferior dessas araras estão 

algumas gavetas, na cor vermelha, ali dentro ficaram mais algumas peças, caso a 

cliente solicite.  O interior da loja vai contar também com três expositores separando 

o mix de produtos da loja, na parte superior desses expositores estará uma placa 

indicando qual o produto exposto ali, as cores desses nomes também serão em tom 

vermelho.  
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O ambiente da loja será devidamente iluminado e climatizado o qual contará 

também, com som ambiente, as paredes serão pintadas de branco gelo e a parede 

de fundo vermelho fosco. Ao final da loja ficará localizado o caixa e uma TV mostrando 

as novidades da loja. 

Próximo à entrada do lado direito a loja vai dispor de dois sofás confortáveis e 

um centro de mesa com algumas revistas sobre moda e vida Plus Size, esse espaço 

servirá tanto para as clientes quanto para seus acompanhantes. 
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4 PLANO DE COMUNICAÇÃO 

  

4.1. Briefing 

 

Cliente: ‘’Savina Lingerie” 

 

A “Savina Lingerie” trata-se de marca voltada à moda intima Plus Size, a 

empresa disponibilizará para venda, conjuntos de calcinha e sutiã, espartilhos, meia 

calça, modeladores entre outras peças, todas trabalhadas com diversidade de cores, 

rendas, estampas e design, essas peças são direcionadas as mulheres que não se 

importam com tamanho do corpo e muito menos com ‘’padrões’’, são mulheres 

empoderadas, que buscam lingeries sensuais e ousadas para se sentirem muito mais 

bonitas. O mix de produtos da “Savina” é o diferencial da marca e o que a difere na 

região belenense quando comparada as outras empresas. Esta marca busca atender 

mulheres que usam manequim acima de 44, de idade entre (15 a 45 anos) que 

procurem por lingeries bonitas, ousadas e confortáveis.  

O mercado belenense de lingerie plus size é muito escasso, são poucas lojas 

na cidade que disponibilizam produtos para esse segmento, com isso a empresa vai 

atender o público que compra em lojas de departamento (Riachuelo, C&A, Marisa e 

etc...), em lojas de comércio e em sites. 

O público-alvo que a “Savina” visa atingir são todas as mulheres que se 

consideram ‘’empoderadas’’, que gostam de estar bonitas e sensuais, que buscam 

peças que valorizem seu corpo e lhe proporcione conforto nos momentos de sedução 

ou/e em qualquer momento do seu dia-a-dia. 

 

4.2 Estratégias de Marketing 

 

4.2.1 Cliente 

 

O processo de comunicação da marca tem como objetivo atingir o publico alvo 

e posicionar a marca de forma a agregar uma boa imagem da mesma na mente da 

consumidora, mostrando o valor e a qualidade da empresa, isso a fim de fidelizar as 

clientes a marca.  
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A ‘’Savina’’ se diferencia dos concorrentes por ser uma empresa especifica de 

lingerie Plus Size, e por trabalhar com peças nos tamanhos certos com design e muita 

diversidade de cores, estampas, rendas entre outros atributos.  

Seus concorrentes não trabalham com divulgação das peças plus size, criando 

nessa falha de comunicação uma grande oportunidade para a ‘’Savina’’ chegar a esse 

público. A campanha de lançamento da marca visa impactar de forma positiva as 

mulheres despertando nelas o desejo de conhecer a marca. 

 

4.2.2 Investimento 

 

A marca fará o investimento de forma racional, criativa e direcionada ao nicho, 

ou seja, esforços serão voltados principalmente para o público alvo em questão, a 

partir disso a marca busca trabalhar o mais próximo possível das clientes, através das 

mídias sociais, por exemplo. A ideia é que os investimentos da empresa sejam 

otimizados ao máximo, principalmente neste momento de lançamento da marca no 

mercado. 

 

4.2.3 Transmissão 

 

A comunicação é um elemento chave para instigar o público a adquirir um 

determinado produto, com isso às mensagens publicitárias da marca ‘’Savina’’ 

transmitidas nas plataformas de comunicação devem ser claras e objetivas. Com a 

análise do mercado alvo notou-se que as principais mídias para atingir ao target 

pretendido pela empresa são, as mídias digitais (Facebook, Instagram), Outdoor, 

Busdoor e Painel de LED. 

  

4.2.4 Assessoria de Imprensa 

 

A marca fará uso de estratégias de assessoria de imprensa para que o seu 

lançamento entre como sugestão de pauta em colunas e a cadernos especializados 

nos principais JORNAIS da região, com o intuito de gerar mídia espontânea, gerando 

mais visibilidade para a marca. A empresa usará também, seus canais online nas 
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redes sociais para ações de marketing de conteúdo (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017), buscando assim mais engajamento para suas ações. 

 

4.3 A marca 

 

Partindo da ideia de que ‘’ todas as empresas lutam para estabelecer uma 

marca solida – ou seja, uma imagem de marca forte e favorável’’. (KOTLER, 2000, p. 

33).  A escolha do nome da marca “Savina’’ partiu da ideia de relacionar a ardência 

da pimenta ‘’Red Savina’’19 aos produtos de estilo ousado e sexy oferecidos pela 

marca, a escolha dessa pimenta também se deu por ela ser uma pimenta de formas 

arredondas que faz referências ao público alvo da empresa. A partir disso tudo, busca-

se posicionar a mesma como uma empresa criativa e inovadora no ramo de lingeries 

sexys Plus Size. 

 

As marcas são muito mais que meros nomes e símbolos. Elas são um 
elemento-chave nas relações da empresa com os consumidores. As marcas 
representam as percepções e os sentimentos dos consumidores com relação 
a um produto e seu desempenho, tudo o que o produto ou serviço significa 
para os consumidores (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 210). 

 

As cores escolhidas para compor o logotipo, foram o vermelho, que representa 

fogo, ardência, sensualidade, desejo, paixão e poder; e a cor preta, que representa 

elegância e serenidade. Tudo isso, constitui os conceitos que a marca visa propor a 

sua cliente. 

O símbolo de fogo inserido acima do logotipo tem como intuito reforçar a ideia 

de fogo e paixão defendida anteriormente. Todos os elementos que compõe a marca 

serão mais bem distinguidos no Manual de Identidade Visual (MIV), que segue como 

anexo neste projeto. 

 

4.4 Estratégia de lançamento 

 

 

 

                                                           
19  Red Savina ou Savina vermelha como também é conhecida é uma pimenta de frutos grandes, 

picantes e ácidos, ela é um cultivar da pimenta Capsicum chinense. Disponível em: < 
http://www.ecologicstation.com/?p=153> Acesso em: 25 de nov. de 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capsicum_chinense
http://www.ecologicstation.com/?p=153
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4.4.1 Produto 

 

A ‘’Savina’’ visa acima de tudo oferecer produtos que venham satisfazer os 

desejos e necessidades das consumidoras, segundo (ARMSTRONG, 2007, p. 200) 

‘’definimos um produto como algo que pode ser oferecido a um mercado para 

apreciação, aquisição uso ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou 

necessidade. 

O principal diferencial competitivo da “Savina” está em oferecer produtos 

trabalhados com alta tecnologia de tecidos, trazendo modernidade e diferenciação nas 

suas produções. Além de ser em Belém a única marca com loja física exclusiva para 

Plus Size.  

Com a pesquisa de mercado realizada para dá sustento a este projeto, foi 

possível notar que as entrevistadas sentem necessidades de produtos direcionados a 

elas, também encontram problemas com a diversidade e tendências de moda nos 

poucos produtos que encontram.  

Portanto a marca “Savina’’ visa solucionar o problema desse nicho no que se 

refere a roupa intima.    

 

4.4.2 Preço 

 

Com a pesquisa realizada com o target foi possível perceber que 6,66%20 da 

amostra gostaria de encontrar dentro da loja da “Savina’’ peças com preços acessíveis 

e facilidade de pagamento. Entretanto elas não abrem mão de pagar um pouco mais 

caro quando adquirem produtos de qualidade e duráveis.  

 

Cobrar muito pouco aumenta as vendas, mas gera pouco lucro. Além disso, 
atrai os clientes errados – os que mudam de marca para economizar tostões. 
Também leva os concorrentes a igualar ou superar a redução no preço. Além 
disso, desvaloriza o produto aos olhos dos clientes. Na verdade os que 
vendem barato provavelmente estão conscientes do baixo valor de seu 
produto (KOTLER, 2003, p. 180). 

 

Contudo, a marca “Savina’’ coloca em seus produtos, preços agregados a valor 

perceptível de qualidade, durabilidade e diferenciação em relação a concorrentes que 

                                                           
20  Gráfico 8, ver na página 41. 



49 
 

 
 

vendem muito ‘’barato’’. ‘’ o produto deve ser certo, deve estar no ponto certo e deve 

transferir a posse no preço certo’’ (COBRA, 1997, p. 29). Sendo assim a ‘’Savina’’ 

vende não só um produto, mais também múltiplos benefícios pelo preço certo.   

 

4.4.3 Praça 

 

O local de distribuição dos produtos oferecidos pela ‘’Savina’’ foi pensado 

estrategicamente para facilitar o acesso das consumidoras que procurarem pela loja, 

a mesma fica localizada Tv. Padre Eutiquio ,1078 Batistas Campos no shopping Pátio 

Belém proporcionando segurança e comodidade para o público alvo. 

A escolha do shopping se justifica também por esse ficar localizado no centro 

da cidade, próximo ao comércio e aos bairros mais nobres da capital. Para Cobra 

(1992, p. 44), a distribuição “precisa levar o produto certo ao lugar certo através dos 

canais de distribuição adequados, com uma cobertura que não deixe faltar produto 

em nenhum mercado importante”. 

A escolha do local foi feita depois de algumas observações exploratórias 

internas e externas ao shopping, e também depois da análise da quinta21 pergunta do 

questionário aplicado para a pesquisa de mercado, o qual identificou-se que a maioria 

das mulheres procuram em primeiro lugar as lojas de departamento para realizar a 

compra de peças intimas e em segundo lugar procuram as lojas especializadas. 

 

4.4.4 Promoção 

 

A apresentação da loja da marca ‘’Savina Lingerie’’ ao mercado belenense, 

acontecerá através de um coquetel a ser realizado no salão Boulevard das Feiras, 

localizado no armazém 3 na estação das docas, na avenida Boulevard Castilho s/n, 

bairro Campina. O encontro será realizado no dia 20 de janeiro de 2018 às 16h. 

O evento será oferecido a trezentos convidados, entre eles, a imprensa 

paraense, blogueiras que discutem sobre corpo e moda e modelos plus size da cidade. 

Neste evento acontecerá um desfile com exibição de toda a linha de produtos 

que a loja vai oferecer a consumidora, contará também com bate papo com as 

                                                           
21  Ver gráfico 5, na página 39. 
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blogueiras e modelos plus size, as mesmas vão dá dicas de como está na moda 

mesmo estando fora do ‘’padrão estabelecido’’. 

Antes disso serão feitas as três ações de flash mobs citadas acima, essas 

ações acontecerão com objetivo de impactar as pessoas de forma positiva e 

inovadora. E assim divulgar o lançamento da marca de deverá acontecer três 

semanas depois da primeira ação. 

 

5 Planejamento de comunicação 

 

O objetivo desta campanha é lançar a marca ‘’Savina Lingerie’’ de maneira 

inusitada e inovadora ao mercado belenense, busca-se trabalhar a partir de uma 

pegada que destaque autoestima, empoderamento e o corpo da mulher Plus Size. 

A campanha precisará entregar uma resposta para a questão de como lançar 

de maneira adequada no mercado local uma marca voltada a venda de produtos sexy 

relacionados ao corpo feminino e para um nicho especifico. 

Serão feitas três ações flash mobs em alguns locais de grandes aglomerações 

da cidade, com: fila de cinema, supermercado e entrada de shopping. Nessas ações 

serão escolhidas três modelos Plus Size, para desfilarem pelos locais com parte da 

lingerie a mostra. Essas ações serão filmadas e com apoio de um curto texto será 

publicado nas mídias sociais da marca. 

A primeira ação será realizada na fila do cinema do shopping Pátio Belém, a 

modelo vai caminhar vestida com um corselet vermelho, vai escolher e assistir a um 

filme, a ação servirá para despertar curiosidade nas pessoas e a partir disso ver suas 

reações.  

A segunda ação será uma semana após a primeira, será escolhida outra 

modelo, essa usará um corselet, dessa vez preto e mais rendado, a ação acontecerá 

no supermercado Lider Doca, a modelo será filmada fazendo compras e indo até ao 

caixa. Em seguida o vídeo será publicado nas redes sociais da marca. 

A terceira ação acontecerá dois dias depois da segunda, nesse terceiro evento 

a marca vai ousar um pouco mais, a modelo deixará parte da lateral da lingerie 

debaixo aparecendo, e usará uma blusa transparente, deixando o sutiã visível. Esta 

ação acontecerá no Boulevard Shopping, a modelo será filmada desde a entrada do 



51 
 

 
 

local, a mesma andará por todo o shopping, para que as pessoas comentem sobre 

sua vestimenta. 

Tudo isso será feito três semanas antes do lançamento oficial da marca, a 

divulgação desses vídeos vai ser um pré-lançamento da marca pelas mídias sociais. 

Após a divulgação desses conteúdos será provável que portais como o G1 Pará e 

DOL – Diário Online – fiquem interessados na forma inusitada de promover a marca 

e a partir dessa repercussão comecem a gerar mídia espontânea divulgando o 

lançamento da marca ‘’Savina’’. 

É importante também para a ‘’Savina’’ conhecer esse mercado e a partir disso, traçar 

estratégias que auxilie a marca a tomar as melhores decisões. Para isso é 

imprescindível conhecer os quatro fatores fundamentais da decisão de marketing, os 

4p’s ou mix de marketing, que são: preço, praça, produto e promoção.  O mix de 

marketing, para Kotler (1998, p. 97), é definido como “[...] o conjunto de ferramentas 

que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo”. 

A escolha das mídias que irão transferir as mensagens ao público é um dos 

momentos mais importantes para um projeto, é nesse momento que se identifica por 

quais meios uma mensagem vai chegar de forma que a empresa divulgada receba 

retorno do seu investimento. Os meios escolhidos pela ‘’Savina’’ para veicular suas 

mensagens são: outdoor, busdoor, painel de LED e mídias sociais (facebook; 

instagram). 

 

5.1 Outdoor 

 

A escolha do outdoor se deu por essa ser uma mídia de massa, e mais indicado 

para lançamento da marca, quanto mais pessoas visualizarem a mensagem desse 

veiculo, mais a marca ficará conhecida. Contudo, é preciso ter certo cuidado com 

relação a essa mídia, uma mensagem de outdoor deve ser curta, clara e objetiva, se 

colocar muita informação a mensagem pode não ser entendida, assim como acaba 

gerando poluição visual ao local. 

 

O outdoor é um dos maiores meios de exibição de produtos e/ou mensagens 
em função do seu tamanho, é leitura rápida e de fixação objetiva. Ele não 
precisa ser comprado, ligado ou escolhido. Conhecido como a mais pública 
das mídias, atinge todas as pessoas que andam pela cidade, sem distinção. 
È sempre indicado para lançamentos ou sustentação de marcas ou produtos 
(OLIVEIRA; PINTO, 2007, p. 05). 
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Este veículo será utilizado em três diferentes locais da cidade, situados: na 

Avenida Augusto Montenegro, próximo ao parque shopping, sentido centro da cidade; 

na Avenida Br. 316, próximo a rotatória da cidade nova e próximo ao Shopping 

Metrópole; e outro na Avenida Governador José Malcher com Castelo Branco. 

 

 

 

5.2 Busdoor 

 

A escolha dessa mídia se deu por ela não se resumir em uma mídia estática, o 

busdoor circula pela cidade e pode ser visto por todas as pessoas. Portanto é indicado 

para a comunicação de uma marca que está se lançando no mercado. Através desse 

meio é possível que um número maior de consumidores tenha contato com a peça 

publicitária. 

Figura17– Arte para veiculação em Outdoor 

Fonte: Autoria própria 
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5.3 Painel de LED 

 

Devido a grande luminosidade e qualidade das imagens nos painéis de LED, 

esse pode proporcionar maior visibilidade e entendimento das mensagens. A 

tecnologia que envolve esse veículo proporciona também movimento as imagens, 

tornando o meio mais interessante e capaz de interagir muito mais com os 

telespectadores.  

 

Os painéis eletrônicos formam a paisagem das cidades contemporâneas, 
imprimindo um novo tipo de velocidade. Em poucos segundos, os fluxos 
eletrônicos surgem nas ruas, transformando a paisagem de movimento em 
paisagem para movimento. Há uma superaceleração do tempo e do espaço 
pelos fluxos de imagens. Tais imagens, por sua condição efêmera, estão 
carregadas do principio da flânerie, do que se olha, mas não se toca. 
Entretanto essas imagens põem fim à possibilidade do olhar, ou seja, 
transformam a qualidade do olhar à medida que ressaltam a velocidade do 
movimento. (FURTADO, 2008, pg 20-21) 

 

As peças veiculadas pela ‘’Savina’’ nesse meio serão mais interativas, serão 

passados na tela os produtos que a marca oferecerá e no final aparece à frase ‘’Isso, 

sim é Lingerie. Liberte suas curvas’’, e abaixo da frase aparecerá à logomarca da 

empresa. 

Figura18– Arte para veiculação em Busdoor 

Fonte: Autoria própria 
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Os painéis de LED utilizados para divulgação da marca serão os localizados: 

na Av. Visconde de Souza Franco; Rodovia Mário Covas; e o da Av. Almirante Barroso 

com Julio Cesar.   

 

5.4 Mídias digitais (internet) 

 

A internet se tornou uma importante plataforma de divulgação publicitária, 

segundo Mizuho Tahara (2004), os banners para essa mídia podem ser estáticos, 

móveis e animados, podem ter também um formato interativo, e a partir disso levar o 

internauta a outro site, no qual ele será exposto a outras informações dos produtos ou 

dos serviços anunciados. Tudo isso a partir de um clique. 

As mídias escolhidas pela marca a serem trabalhadas nas plataformas online 

são: fanpage (Facebook) e perfil no (Instagram), essas não servirão apenas para 

divulgação de produtos, mais também para criar uma relação de proximidade com os 

seguidores da marca. Aqui nessas mídias serão publicados as ofertas dos produtos, 

bem como novidades e conteúdos referentes a beleza, moda e todos os assuntos 

referentes a vida de uma Plus Size. 

 

 

 

 

Figura19– Página na rede social Facebook 

Fonte: Autoria própria 
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Segundo Torres (2009, p.74), as mídias sociais consistem em ‘’ sites na internet 

construídos para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o 

compartilhamento de informações em diversos formatos’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Perfil no Instagram 

Fonte: Autoria própria 
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6 ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO 

 

Tabela 1 – Orçamento da Campanha 

ORÇAMENTO DE VEÍCULAÇÃO 

MÍDIA QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 
TOTAL DE 

VEICULAÇÃ
O 

DURAÇÃO 

Outdoor 3 Placas 
R$ 1.000,00 

 
R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 2 MESES 

Busdoor 20 ônibus R$ 250,00 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 2 MESES 

Painéis de LED 3 
R$ 

5.940,00/ 
2.970,00 

R$ 
14.850,000 

R$ 44.550,00 3 MESES 

Facebook/ 
Instagram 

1 postagem/ 
Dia  

 

R$ 5,00/ 
5,00 

R$ 
150,00/150,0

0 
R$ 600,00 2 MESES 

Ações de pré-
lançamento 

3 ações R$ 2.000,00  R$ 6.000,00 - 3 ações  

Lançamento 
oficial 

1 
R$ 

15.000,00 
_ 

Criação das 
peças 

publicitarias 
- R$ 3.000,00  

Modelos para 
flash mobs e 
lançamento 

3 modelos 
R$ 200,00/ 

200,00 
R$ 1.200,00 

Blogueiras 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 

TOTAL DE 
VEICULAÇÃO: 

R$ 61.150,00 

ORÇAMENTO TOTAL DE 
PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO 

R$ 69.350,00 

Fonte: Autoria pessoal 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dificuldade de se encontrar lingerie para o público Plus Size no mercado 

belenense foi o que nos impulsionou a escolher esse tema. Ao longo do projeto 

conseguimos adquiri um melhor conhecimento sobre esse grupo de mulheres que 

cresce cada vez mais, as mulheres contemporâneas mostram não se importar com os 

padrões que lhes são impostos pela sociedade, e buscam formas de demonstrar isso, 

seja pelo jeito de falar, vestir, se relacionar ou se expressar. 

Até chegar as peças de lingerie que encontramos hoje em dia, a roupas intima 

feminina já passou por inúmeras transformações, surgiram como peças simples que 

serviam apenas para uma proteção diária ou uma peça que servia para dá forma ao 

corpo e hoje é uma das peças de vestuário que mais fazem sucesso no mundo da 

moda. 

A lingerie carrega consigo não só a beleza e a sensualidade do corpo feminino, 

mais também a liberdade de uma mulher que antes era reprimida de ser o que 

quisesse. A mulher passou a fazer suas próprias escolhas sem se importar com 

pensamentos e críticas da sociedade. Tudo isso foi possível devido as grandes 

mudanças que vieram ocorrendo ao longo dos anos. 

Com o estudo realizado para se obter conhecimento sobre esse assunto, foi 

possível perceber que o setor de moda intima plus size na cidade de Belém é muito 

limitado, as mulheres com manequins grandes, encontram diversas dificuldades no 

momento de comprar tanto roupa intima quanto outros tipos de peças de vestuário. 

Analisamos porem que as lojas de departamento da região e algumas lojas 

especializadas de lingerie, oferecem esse tipo de produto ‘’maior’’, porém as peças 

são muito básicas, se resumindo apenas em cores neutras e sem muitos detalhes. 

Observamos também que algumas marcas de fora, oferecem suas peças 

através de sites, distribuidores e revendedores. Contudo isso não é suficiente para 

atender a demanda de público GG da região belenense. Devido a isso o lançamento 

de uma marca para esse target seria uma solução para os problemas dessas 

consumidoras. 
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Outro assunto muito importante discutido nesse projeto foi a relação de mídia, 

cultura e corpo. Com o crescimento mercadológico, as mudanças no mundo da moda 

e a grande influência que as mídias exercem na vida das pessoas, notou-se que uma 

grande parte dos individuas então mais preocupadas em seguir esse padrão imposto 

do que cuidar da própria saúde. 

A sociedade e as mídias sem importa com as diferenças que existem entre as 

pessoas, acabam propondo um ‘’padrão de beleza’’ que muitas vezes não pode ser 

seguido por todos. No entanto, maioria dos indivíduos acabam fazendo inúmeras 

loucura para conseguir ficar iguais ou no máximo parecidos com as pessoas famosas 

que são consideradas ‘’belas’’ para os dias de hoje.  

Este projeto foi de suma importância para a sociedade, pois nele busca-se 

mostrar que a questão do que significa ser ‘’belo’’, está dentro de cada um de nós e 

não em padrão intitulado. 

As mulheres Plus Size já buscam produtos que ressaltem suas formas, não 

procuram, mas por cirurgias e dietas ‘’malucas’’. Elas querem se sentir bonitas e 

confortáveis com o que vestem, a ideia de ter o corpo magro ficou para trás e deu 

lugar a uma mulher feliz, ousada e empoderada. 

Assim, este trabalho, surge como proposta de lançar a marcar ‘’Savina Lingerie Plus 

Size’’ no mercado belenense, a fim de atender uma real necessidade de um target 

visivelmente existente na região. Essa marca tem como intuito despertar desejos e 

emoções nessa mulher, oferecendo produtos de qualidade, trabalhados com design, 

diversidade e ousadia. Tudo isso para despertar o lado mais sensual que existe 

nessas mulheres. 
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APÊNDICE 

1. Questionário Aplicado na Pesquisa 

PESQUISA – MODA INTIMA PLUS SIZE 

 

Nome: _______________________________________________________ 

Idade: ____________    Estado Civil: _______________________________ 

Bairro: _______________________________________________________ 

Escolaridade: _________________________________________________ 

Profissão: ____________________________________________________ 

1. Se você fosse enumerar os três principais problemas na hora de adquirir 

roupas para o seu tamanho, quais seriam? 

 

a) (    ) pouca diversidade e design nas roupas 

b) (    ) encontrar lojas que vendam roupas para o meu tamanho  

c) (    ) os preços das roupas são elevados 

d) (    ) profissionais poucos treinados para atender esse público 

e) (    ) todas as opções acima 

 

2. Até que ponto a roupa/moda é fundamental no seu dia-a-dia, ordene as três 

primeiras opções.  

 

a) (    ) moda é tudo 

b) (    ) não me importo com isso, contando que seja confortável 

c) (    ) dependendo da ocasião, acho importante 

d) (    ) gosto de estar na moda, mais isso não é tudo pra mim 

e) (    ) nunca pensei a esse respeito 

 

3. E especificamente sobre a chamada “roupa de baixo”, ou lingerie, qual é seu 

estilo? Ordene sua resposta de 1 a 3. 

 

http://www.trifil.com.br/
http://www.morenalingerie.com.br/
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a) (    ) ousada; sexy 

b) (    ) romântica 

c) (    ) básica (casual) 

d) (    ) aquela que se adéqua melhor o meu tamanho 

e) (    ) dependendo da ocasião, todas as opções acima 

 

 

4. E você já comprou alguma lingerie pensando especificamente em uma 

ocasião especial? 

 

a) (   ) sim 

b) (   ) não 

 

Se sim, diga onde comprou e qual o estilo escolhido? 

 

 

 

  

5. Quais desses lugares você normalmente busca comprar lingerie para o seu 

tamanho? Enumere de 1 a 3, suas opções. 

 

a) (    ) lojas de departamento 

b) (    ) lojas especializadas 

c) (    ) sites (compro online) 

d) (    ) comércio 

e) (    ) mando confeccionar 

 

6. E com que frequência você costuma comprar lingerie? 

 

a) (    ) no período de 2 e 3 meses 

b) (    ) somente quando tenho necessidade 

c) (    ) sempre que lançam novidades 

d) (    ) não sei, não costumo comprar lingerie 

e) (    ) para uma ocasião especial 

 

 

7. E nesse segmento quais as principais peças que você costuma comprar? 

Ordene sua resposta de 1 a 3. 

 

a) (    ) calcinha 

b) (    ) sutiã 

c) (    ) conjunto (calcinha e sutiã) 

d) (    ) meia calça e/ou modeladores 
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e) (    ) Outros 

 

8. Se houvesse em Belém uma loja especializada em lingerie plus size, o que 

você gostaria de encontrar nela? Ordene sua resposta de 1 a 3. 

 

a) (    ) bom atendimento 

b) (    ) variedade de peças: design, cores e estilos diferentes 

c) (    ) gostaria sempre de receber mensagens da loja me informando sobre 

novidades 

d) (    ) preços acessíveis e facilidade de pagamento 

e) (    ) gostaria que a loja fosse de fácil acesso 

 

 

2. MIV – Manual de identidade visual – ‘’Savina Lingerie Plus Size’’ 
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Introdução 

 

Este manual apresenta os elementos da identidade de Savina: logomarca,                    

Este manual apresenta os elementos básicos, estilo fotográfico, grafismo, 

ícones, peças rápidas, entre outros. 

Além de exemplos do uso da logomarca, com o intuito de orientar 

aplicações da mesma em peças publicitárias. 

 

 Todos os elementos usados na composição da logomarca Savina, 

expressam o desejo, a sofisticação e a experiência que suas usuárias buscam 

nesse tipo de produto. Simplicidade e objetivos claros, fazem parte da 

identidade visual e verbal da marca. 

O símbolo usado na logomarca trás como elemento o fogo, 

representando a paixão, além de fazer uso da cor vermelha (C = 0, M = 100, Y 

= 100, K = 0), reforçando o seu símbolo, já que o vermelho é a cor mais 

quente. Apaixona, estimula a energia, incentiva a confiança e intensifica a 

paixão. 
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A fonte usada no logotipo da marca é Edwardian script ITC. Uma 

tipologia com uma identidade manuscrita, expressando sofisticação e 

elegância, elementos que combinados com a marca, se completam. O 

vermelho usado no logotipo é mais escuro (C0, M100, Y100, K 50), quase uma 

“cor de vinho” ou carmin, reforçando os sentimentos expressos na logomarca, 

como um todo. 
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Policromia 

 

 

 

Outra fonte usada na logomarca como slogan “Lingerie Plus Size”, e 

com o único objetivo de especificar o serviço oferecido pela empresa é Segoe 

UI. Na cor preta (C0, M0, Y0, K100). 

 

A seguir, a logomarca completa com seus espaçamentos oficiais e que 

devem ser respeitados para uma melhor compreensão da marca e as 

dimensões de todos os elementos utilizados na construção da logomarca, 

respeitando as dimensões de cada peça em que for utilizada. 
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Explicado todos os elementos da logo, a seguir será exposto as formas 

adaptativas da mesma em fundos diferentes, dando exemplos de formas 

corretas e incorretas de ser usada. 

 

 

 

 

Formas Adaptada para fundos em preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Forma corretas 

Os melhores fundos a ser utilizado com a logomarca são compostos 

com cores vivas e mais claras. 

 

Formas Incorretas 

Nos exemplos usados para mostras as formas incorretas, são usados o 

azul (cor fria) e o vermelho, que apesar de ser uma cor quente, a tonalidade da 

mesma é mais escura, confundindo-se com os elementos da logomarca. 

 

 

 

 

Fundos vazados 
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Brindes 

Exemplos de aplicação da marca em brindes: 
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Aplicação em papelaria 

 

                                                 Cartão de visita 

 

Frente: 

 

 

 

 

 

 

 

Costa: 
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Envelope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Papel timbrado 
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Peças publicitárias 

Alguns exemplos de peças que podem ser usadas em plataformas 

físicas ou virtuais. As peças destacam as usuárias e suas particularidades, 

seus “corpos plus”. Esbanjando confiança e auto estima. 
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