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Resumo 

O presente Trabalho Final de Mestrado consiste num plano de marketing direcionado a 

uma empresa integrada no setor têxtil: o Armazém das Malhas. O principal objetivo deste 

estudo é conseguir incrementar a visibilidade da loja física desta marca, de forma a 

aumentar o volume de vendas. Para tal, irão ser apresentados ao longo desta análise várias 

fases que serão indispensáveis para o alcance deste objetivo.  

É exibida numa primeira fase, a Revisão de Literatura onde são expostos conceitos 

cruciais relacionados ao planeamento de Marketing, sendo posteriormente apresentado o 

modelo escolhido para o seguimento do estudo, que consiste no quadro teórico 

apresentado por Wood (2007). Seguidamente, são apresentados alguns artigos que 

analisam a importância do ambiente e da visibilidade de uma loja física. A pesquisa destes 

conceitos é crucial para a concretização do objetivo principal do estudo.  

Posteriormente, para atingir os objetivos da tese, é utilizada uma metodologia com um 

estudo exploratório e descritivo. Como método de recolha de dados, foi realizado um 

inquérito a 218 inquiridos (potenciais e atuais consumidores da loja em estudo) com um 

propósito dividido essencialmente por quatro partes: 1) compreender qual a perceção dos 

inquiridos face às lojas de comércio local, 2) a opinião dos indivíduos relativamente a 

lojas que vendem produtos de malha, 3) o discernimento em relação à qualidade dos 

produtos nacionais e, por fim, 4) a avaliação do reconhecimento retido pelos inquiridos 

face à loja do Armazém das Malhas.  

Este estudo permitiu concluir que o Armazém das Malhas como qualquer empresa que se 

encontra numa fase inicial do seu negócio, necessita de um plano de marketing 

estruturado que lhe permita adquirir por um lado uma perceção completa da análise do 

macroambiente (PESTL), microambiente (análise interna da empresa, concorrência, 

clientes e mercado) e análise SWOT, de forma a conseguir atingir o seu objetivo principal. 

No caso do Armazém das Malhas o objetivo é aumentar e preservar a visibilidade da sua 

loja física, de forma a atingir uma rentabilidade alta para a empresa.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Plano de Marketing, Action Reserch, visibilidade de loja, ambiente de loja 
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Abstract 

This Master's final work, consists of a marketing plan for a company named “Armazém 

das Malhas” integrated in the textile sector. The aim of this study is to increase the 

visibility of the physical store of this brand in order to increase sales volume. To do this, 

they will be presented throughout this analysis several phases that are essential for 

achieving this goal. 

Is displayed initially the literature review where they are exposed crucial concepts related 

with the marketing planning, and later presented the chosen model for the follow-up 

study, which is the theoretical framework presented by Wood (2007). After this, it is 

mentioned the importance of visibility and the environmental elements on the physical 

store. The research of these concepts is crucial to achieving the main goal of the study. 

Subsequently, to achieve the goals of the thesis, a methodology with an exploratory and 

descriptive study is used. As data collection method, it conducted a survey of 218 

respondents (potential and current consumers of the store in study), with an essentially 

divided purpose of four parts: 1) understanding what the perception of the respondents 

about the local trade shops, 2) the opinion of the individuals about the stores that sell 

knitted products, 3) discernment regarding the quality of national products and, finally, 

4) the evaluation of the recognition held by the respondents against the store “Armazém 

das Malhas”. 

This study allowed to conclude that Armazém das Malhas, as any other company which 

is at an early stage of its business, needs a structured marketing plan to enable the 

company to acquire a complete perception of macro environment (PESTL), micro 

environment (internal analysis of the company, competitors, customers and market) and 

SWOT analysis in order to achieve its main goal. In the case of “Armazém das malhas”, 

the goal is to enhance and preserve the visibility of its physical store in order to reach a 

higher profitability for the company. 

 

 

 

 

 

Keywords: Marketing Plan, Action Research, Store Visibility, Store Environment 
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1. Introdução 

Este Trabalho Final de Mestrado consiste num projeto, onde se irá desenvolver um plano 

de marketing para a marca Armazém das Malhas. Esta é uma empresa pertencente ao 

setor do vestuário que existe no mercado português desde Dezembro de 2014. O setor 

têxtil é bastante competitivo devido à multiplicidade de empresas que atuam nesta 

indústria, existindo um desafio significativo para qualquer empresa que pretenda 

introduzir-se nesta área. Para além das particularidades deste setor, bem como as 

dificuldades que existem para as empresas que começam o seu negócio, é relevante ainda 

referir a dificuldade existente, neste processo de entrada, para empresas pequenas pois, o 

grau de dificuldade para se conseguirem destacar no mercado e obterem visibilidade é 

mais elevado. Esta realidade, que está presente em várias empresas, sucede-se também 

no Armazém das Malhas, pois a empresa detém algumas potencialidades para se destacar, 

porém é difícil conseguir progredir perante o leque de empresas já existentes. Desta 

forma, torna-se essencial para uma organização criar um ponto diferenciador. No caso do 

Armazém das Malhas, a sua principal particularidade é a venda de artigos exclusivamente 

de malha. Por ser uma marca recente não detém de informações relativas aos seus 

concorrentes e clientes, desta forma, o principal intuito deste plano é desenvolver uma 

análise interna e externa, do mercado têxtil e da empresa em si, de forma a sugerir ações 

e técnicas de marketing que possam ser aplicadas à marca. Assim, o principal objetivo 

deste projeto é conseguir aumentar significativamente a visibilidade da loja física desta 

empresa, com o intuito de amplificar o número de vendas e incentivar o alargamento do 

número de clientes do Armazém das Malhas. Este plano irá ser realizado com base numa 

estrutura, onde primeiro se executará uma análise externa, nomeadamente uma avaliação 

macro e microambiente, querendo-se investigar toda a envolvente política, económica, 

social, tecnológica e legal. Ainda na análise externa, irá ser exibida uma avaliação do 

setor, da concorrência e dos clientes da marca. Por outro lado, apresentar-se-á também 

uma análise interna da empresa, de forma a caraterizá-la e descrevê-la, facilitando a 

definição dos objetivos que se pretendem atingir. Após esta fase de diagnóstico quer da 

empresa quer da envolvente externa, irá ser desenvolvida a metodologia, onde se define 

o tipo de estudo, o tipo de informação recolhida e os métodos de investigação que irão 

ser utilizados, que possibilitem o alcance dos objetivos. Posteriormente, irão ser expostos 

os objetivos de marketing do plano, a estratégia de marketing utilizada, o processo de 
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segmentação, posicionamento e targeting da empresa, as modificações sugeridas ao nível 

do marketing mix e ainda algumas táticas a implementar que serão calendarizadas e 

orçamentadas para o período de um ano.  

  

2. Revisão de Literatura 

2.1 O plano de marketing e o processo de planeamento 

A criação de um plano de marketing é fundamental para qualquer empresa que queira ter 

sucesso no mundo empresarial. De acordo com McDonald (2002), o principal intuito de 

um plano de marketing é a criação de vantagens competitivas superiores às dos seus 

concorrentes. De acordo com o mesmo autor, o principal desafio encarado pelas empresas 

é a evolução tecnológica e a complexidade do mercado, fatores esses que levam as 

organizações a aproximarem-se de forma organizada do mercado. A principal diferença 

do planeamento de hoje face ao de antigamente é que, atualmente, todos os níveis de 

gestão nas empresas estão envolvidos nesse processo. A necessidade de uma aproximação 

sistemática na empresa é crucial para que os objetivos de todos os departamentos sejam 

atingidos.  

Segundo McDonald (2002), no processo de planeamento de marketing, existem quatro 

fases principais: a fase da análise, da definição dos objetivos, a estratégia em si e as táticas 

a aplicar de forma a realizar a estratégia definida. Com a elaboração de um plano de 

marketing, as empresas alcançam diversas vantagens, como a obtenção de uma 

coordenação das suas atividades mais eficaz, a identificação de desenvolvimentos 

previstos, o incentivo à comunicação entre os departamentos e a redução de conflitos 

sobre o rumo da organização. O funcionamento da empresa enquanto sistema integrado 

é muito mais eficaz e permite a todos os departamentos atingirem os seus objetivos e 

possuírem acesso a informações de outras divisões. De acordo com Westwood (2006), o 

planeamento de marketing é fundamental ainda para definir os segmentos de mercado 

que se pretendem atingir. Para tal é necessário, segundo o autor, apresentar uma estrutura 

onde o primeiro passo é a definição dos objetivos corporativos, depois a elaboração de 

uma análise interna e externa, seguindo-se a avaliação dos pontos fortes e fracos da 

organização, a elaboração de previsões para se definirem os objetivos e, por fim, a 

realização da estratégia de marketing.  
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De acordo com Wood (2007), a primeira fase a considerar num plano de marketing é a 

fase da análise da situação atual, seguindo-se a pesquisa e análise dos mercados e clientes, 

passando para o processo de segmentação, targeting e posicionamento. Após estas três 

fases, o autor defende a importância da especificação do plano de marketing que se vai 

desenvolver, bem como a definição dos objetivos. Posteriormente, a empresa tem de 

conceber o plano em si, onde vai distinguir programas relativamente a várias áreas como 

produto, marca, preço, canais, logística, comunicação de marketing e suportes de 

marketing. Após o desenvolvimento do plano deve-se medir o progresso e 

desenvolvimento, seguindo-se para a implementação, controlo e avaliação. O Armazém 

das Malhas é a marca escolhida para o desenvolvimento deste projeto. Este é o nome 

atribuído a uma marca portuguesa que tem como foco de negócio a venda de artigos 

produzidos exclusivamente pelo material da malha.  

Este estudo irá ser desenvolvido através da elaboração de um plano de marketing eficaz 

e vantajoso para a empresa. O modelo escolhido, apresentado por Wood (2007), é o que 

detém a estrutura mais adequada para a marca, pois exibe uma disposição organizada, 

possibilitando uma linha condutora do plano para o Armazém das Malhas que consiste 

numa empresa recente no mercado. O plano que irá ser desenvolvido vai evidenciar a 

importância dos elementos do ambiente de uma loja. O plano terá como intuito apresentar 

técnicas e ações que dinamizem o ambiente de loja em si, de forma a ampliar a 

visibilidade do espaço físico do Armazém das Malhas, bem como a imagem percecionada 

pelos clientes.  

2.2 Fases na elaboração do plano de marketing 

De acordo com Wood (2007), na primeira fase é necessária a elaboração de uma análise 

da situação atual da empresa, tendo em consideração a missão, os planos e os seus 

objetivos. Para além disso, é indispensável avaliar-se a situação ambiental a nível interno 

e externo, de forma a ser investigado o que afeta o desempenho da empresa. Os principais 

objetivos com esta fase, segundo Wood (2007), são conseguir aproveitar as oportunidades 

do mercado, respondendo aos concorrentes e projetando os seus pontos fortes. Na análise 

interna, Wood (2007), defende que a empresa deve ter em conta os seus recursos, 

capacidades, ofertas, desempenho obtido até à data e relacionamentos estabelecidos, pois 

são estas áreas que vão auxiliar a empresa a combater as ameaças do mercado e a gerir as 

oportunidades que surjam. Quanto à auditoria externa, esta abrange uma análise PESTL 

em conjunto com alguns fatores competitivos que podem auxiliar a empresa a atingir um 
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desempenho satisfatório. Após esta análise, a empresa já possui a capacidade de elaborar 

uma análise SWOT. Segundo os autores Blythe & Megicks (2010), a análise das 

envolventes externa e interna também são consideradas prioritárias na elaboração do 

plano de marketing. Porém, estes autores acrescentam que é fundamental que as empresas 

estejam atentas a todo o tipo de mudança que possa ocorrer na envolvente externa, de 

forma a compreenderem o grau com que essas modificações podem afetar os seus clientes 

e concorrentes. Só assim conseguirão entender qual a oferta mais adequada a ser 

desenvolvida para os seus clientes. Quanto à segunda fase do modelo apresentado por 

Wood (2007), esta consiste na pesquisa e análise de mercados e clientes. Nesta etapa, é 

essencial que a empresa examine quais os potenciais clientes à compra dos seus 

produtos/serviços. Após esta avaliação, é fundamental identificar o mercado potencial e 

saber diferenciá-lo do mercado disponível, definindo-se o target. Por outro lado, é 

também importante analisar as mutações do mercado e a quota de mercado alcançada pela 

empresa. A terceira etapa segundo o modelo construído por Wood (2007), é a fase de 

segmentação, targeting e posicionamento. A fase da segmentação apoia a empresa na 

definição dos segmentos de clientes com potencial interesse e na eliminação dos 

mercados sem vantagem estratégica. Com esta especificação, a empresa poderá focar-se 

nas necessidades do seu público-alvo atribuindo-lhes valor. No processo de targeting, a 

empresa deve definir que tipo de estratégia é que irá utilizar. Por fim, o processo de 

posicionamento consiste na criação de uma posição competitiva, que se distinga dos 

concorrentes, incutindo-a na mente do público-alvo. É importante recorrer-se, nesta fase, 

à pesquisa de marketing para se compreender a perceção dos clientes face à empresa. Já 

no caso dos autores Blythe & Megicks (2010), esta é a segunda fase da sua estratégia de 

marketing. De acordo com estes autores, a fase de segmentação é fundamental e é 

necessário utilizar diversas bases para a divisão do mercado, nomeadamente bases de 

comportamento, psicográficas e de perfil. Existe ainda uma segmentação por idade, 

género, etnia e estilo de vida. Quanto à fase de targeting, os autores defendem que, para 

além da definição da estratégia que a empresa deve utilizar, existe uma elevada 

importância associada à escolha do grupo de clientes que irão apoiar a empresa a atingir 

os seus objetivos, que é também definido nesta fase. Nesta etapa é elaborado ainda um 

processo de exclusão dos segmentos que não serão rentáveis para a empresa. Já os 

segmentos considerados devem ser mensuráveis, acessíveis e estáveis. Relativamente à 

fase de posicionamento, para além de ser essencial conceber uma posição competitiva na 

mente dos clientes, os autores defendem que a empresa deve garantir que o target detém 
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de uma ideia clara e correta sobre os produtos/serviços que irão comprar, sendo que nesta 

etapa os elementos do marketing mix são fundamentais para garantir resultados. A quarta 

fase do plano defendido por Wood (2007), consiste em determinar a orientação da 

empresa, os objetivos e a sua estratégia. Na orientação da empresa deve ser definido o 

tipo de estratégia que a empresa pretende desenvolver, nomeadamente estratégias de 

crescimento (com técnicas de penetração de mercado, desenvolvimento do mercado ou 

desenvolvimento do produto), estratégias de manutenção, onde o principal objetivo é 

manter as receitas e preparar a empresa para um crescimento futuro ou, por outro lado, se 

pretende uma estratégia de redução, limitando algumas áreas da empresa e afastando-se 

de alguns mercados. Quanto aos objetivos de marketing, estes devem ser segundo Wood 

(2007): relevantes, específicos e mensuráveis, ter tempo definido para a sua 

concretização, devem ser realistas, desafiantes e consistentes. Existem vários objetivos 

que a empresa poderá atingir, sendo que estes devem ser do seu interesse: financeiros, 

sociais ou de marketing. De acordo com McDonald, Frow & Payne (2011), os objetivos 

de marketing são cruciais, pois consistem na definição específica do que a empresa 

pretende atingir com as suas atividades de marketing. Elaboram-se orientações para as 

estratégias de marketing para que, através dos elementos do marketing mix, se alcancem 

os objetivos estabelecidos. A quinta fase da estrutura de Wood (2007), é planear as 

estratégias de marketing e os programas para diversas áreas, nomeadamente: para 

produtos e marcas, preços, canais e logística, comunicação de marketing e suportes de 

marketing. Para o plano de marketing que irá ser desenvolvido, os fatores mais 

importantes para análise são: os atributos do produto, a qualidade, isto é, o modo como o 

bem satisfaz a necessidade de um cliente e por fim as características e os benefícios do 

produto. Outro fator importante neste plano é a decisão relativamente ao preço, sendo que 

a empresa deve avaliar como os clientes percecionam, por um lado, o valor dos seus 

produtos, mas também o valor percecionado face aos produtos concorrentes, de forma a 

ser apurado pela empresa o preço certo tendo em conta os custos e decisões do produto. 

Outra vertente importante para este projeto é o planeamento de comunicação que inclui 

social media e ferramentas de comunicação como o marketing direto, Relações Públicas, 

personal selling e a publicidade. Quanto aos suportes de marketing, o autor defende que 

a empresa deve ter em conta o planeamento dos mesmos relativamente aos momentos: 

antes, durante e após a compra. Para além disso, o atendimento ao cliente tem um papel 

significativo na atração e retenção de novos clientes, no desempenho da empresa em si, 

bem como no planeamento do marketing interno da organização. Quanto à sexta fase 
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apresentada pelo autor, que consiste no plano para medir o progresso e o desempenho, 

existem várias ferramentas para medir o desenvolvimento do plano de marketing, 

nomeadamente as métricas, as previsões, os orçamentos e os horários. Consoante o tipo 

de empresa em estudo devem ser selecionados os instrumentos mais indicados para este 

tipo de avaliação. Por fim, a sétima e última fase do plano apresentada por Wood (2007), 

consiste na implementação e controlo. Neste período, o objetivo principal é analisar se os 

resultados são superiores ou inferiores às expectativas criadas, compreender o porquê 

desses resultados e alterar o que for necessário ao nível de programas e ações, de forma 

a sugerir potenciais soluções para os problemas identificados. O controlo anual do plano 

deve ser efetuado de forma a avaliar o desempenho do mesmo, permitindo com as 

retificações realizadas, que o plano do ano seguinte seja ainda mais eficaz.  

2.3 Importância do Local de Compra e Imagem de Loja 

Relativamente à importância da visibilidade da loja física, que irá ser o foco de estudo 

neste projeto, serão apresentadas diversas perspetivas sobre o tema, nomeadamente a 

importância dos elementos da loja física de uma marca, a relevância da mesma no 

processo de compra, bem como a diferenciação que esta pode alcançar na perceção dos 

clientes face à loja, na utilização de uma determinada estratégia.  

Assim, segundo Kotler (1973), é defendido que os clientes quando compram um produto 

não o adquirem apenas pelos seus atributos físicos, mas por todo o conjunto de elementos 

que constituem o “total product”. Neste âmbito estão inseridos por exemplo: a 

publicidade, o serviço de atendimento, as garantias e a embalagem. Um dos componentes 

que também é crucial na aquisição de um produto é o local de compra. Por vezes, o ponto 

de venda adquire uma maior influência na decisão de compra do que o produto em si, 

devido à importância do ambiente no processo de tomada de decisão.  

Na análise da atmosfera, os indivíduos estimulam vários sentidos: visão, audição, olfato 

e tato para efetuarem uma avaliação mais eficaz. Neste âmbito é apresentada pelo autor 

uma distinção entre a atmosfera pretendida pela empresa e a atmosfera percecionada pelos 

clientes.  

O ambiente da loja pode ser considerado um instrumento para atrair a atenção dos 

clientes, sendo que cabe à empresa definir a forma como esta se quer apresentar ao seu 

público-alvo no local de compra. A estratégia de apresentação da loja definida pela 

empresa vai refletir o seu grau de consideração pelos clientes e pelo seu bem-estar.  
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Por outro lado, ainda segundo Kotler (1973), esta estratégia funciona como um incentivo 

a determinadas atitudes, por exemplo, os elementos como: sons, aromas e a iluminação, 

que são desenvolvidos e expostos na loja, podem incentivar o cliente a adquirir os 

produtos. O ambiente de loja tem, desta forma, um papel decisivo em conseguir 

influenciar as atitudes dos seus consumidores em decisões de compra. A atmosfera do 

ponto de venda é também, na perspetiva do cliente, um transmissor muito forte de valores 

com os quais os consumidores podem sentir uma identificação, ou seja, os clientes criam 

uma determinada necessidade e/ou desejo com base em valores que vão 

inconscientemente procurar em toda a envolvente da atmosfera da loja. Desta forma, a 

empresa deve apostar fortemente na comunicação do seu espaço, pois este pode ser 

decisivo para a tomada de decisão, devendo existir uma avaliação de quais as variáveis 

que cativam os seus potenciais clientes.  

Segundo Kotler (1973), o ambiente do ponto de venda deve ser definido consoante o 

perfil do público-alvo para quem a empresa se dirige, o que os clientes pretendem obter 

com a experiência de compra e que variáveis do ambiente da loja têm a capacidade de 

fortalecer os desejos dos consumidores. Por último, o ambiente definido para a loja deve 

ser comparado com a atmosfera utilizada pelos concorrentes pois, como o autor apresenta, 

todos os elementos atmosféricos que são desenvolvidos no ponto de venda têm como 

objetivo incentivar a compra de forma a obter um ponto diferenciador dos seus 

concorrentes. “…Atmospherics is likely to play a growing role in the unending search of 

firms for differential advantage“(Kotler, 1974, p. 64).   

De acordo com Yoo, Park & Maclnnis (1998), o intuito do artigo desenvolvido é 

conseguir identificar as respostas emocionais possíveis dos clientes na sua experiência 

em loja a retalho e os efeitos que as caraterísticas da loja podem ter nas atitudes dos 

clientes. As respostas emocionais podem ser positivas ou negativas, dependendo de vários 

fatores. As respostas negativas são associadas geralmente a situações em que o cliente se 

sente ignorado e pensa que não é acolhido como um potencial comprador, sendo que as 

respostas positivas são alcançadas quando os indivíduos se sentem orgulhosos, com 

estatuto e poder de compra. Estas emoções estão também fortemente relacionadas com o 

tipo de serviço prestado durante a presença do cliente em loja, bem como pelo serviço 

pós-venda oferecido pela empresa. Este serviço que é prestado posteriormente à compra 

também possui, por sua vez, uma elevada influência na satisfação ou desagrado por parte 

dos consumidores. Por um lado, este serviço pode ser crucial para manter o cliente 

satisfeito e feliz na manutenção da relação com o mesmo mas, por outro lado, a sua 
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inexistência ou fraca gestão podem levar à criação de emoções negativas por parte do 

comprador.  

Outro artigo analisado para este projeto consiste num estudo que aborda a relação entre a 

imagem, a satisfação e a lealdade à loja. De acordo com Bloemer & Ruyter (1997), existe 

uma forte relação entre a imagem da loja, a satisfação por parte do cliente e a lealdade 

criada face ao ponto de venda. São apresentados neste artigo dois tipos de satisfação: 1) 

quando os clientes não têm a total consciência de que estão satisfeitos com a loja é a 

chamada “latent satisfaction”, ou seja, satisfação latente onde os clientes aceitam 

simplesmente as caraterísticas do ponto de venda, mas não se tornam obrigatoriamente 

fiéis à loja, 2) por outro lado, existe a chamada satisfação manifestada “manifest 

satisfaction” que, segundo os autores, está diretamente associada à lealdade na loja. Este 

tipo de satisfação é definida como a satisfação do cliente obtida mediante as evoluções 

da loja em si, levando à relação direta com a lealdade à loja. Desta forma, existe uma 

maior influência da satisfação manifestada na transição para a lealdade à loja do que a 

satisfação latente. Os clientes fiéis à loja irão ser os indivíduos que sentiram uma 

satisfação manifestada, por sua vez os clientes satisfeitos de forma latente serão apenas 

clientes instáveis que poderão variar de ponto de venda a qualquer momento. Bloemer & 

Ruyter (1997) elaboraram um estudo empírico onde se concluíram que a eficácia da 

imagem da loja é medida pela satisfação do cliente em relação a esse ponto de venda. 

Essa satisfação é desenvolvida através de fatores como emoções, atributos e valores, 

constituindo então a imagem ideal da loja. No artigo desenvolvido por Oppewal & 

Timmermans (1997), é exibida uma perspetiva diferente em relação à importância da 

imagem da loja, sendo que neste estudo é analisada esta realidade na vertente dos 

retalhistas. Assim, os autores defendem que a atitude com a qual os retalhistas 

desenvolvem a imagem das suas lojas é que determinará a forma como poderão melhorar 

a mesma para os seus potenciais e atuais clientes. Este artigo foca-se na origem da 

perceção dos retalhistas em relação à imagem da sua própria loja, tendo como intuito 

associar esta origem à obtenção de vantagem competitiva. Os mesmos autores afirmam 

que a imagem da loja tem uma elevada importância para os clientes, pois influencia o 

processo de compra e todas as decisões associadas ao “onde” e “quando” consumir. 

Todavia, a imagem da loja é também fundamental para os retalhistas, pois permite-lhes 

tomar decisões relativamente a “quando”, “onde” e “como” gerir as suas lojas. A imagem 

percecionada pelos vendedores em relação aos seus pontos de venda irá definir o seu 

comportamento estratégico. Com este estudo, conclui-se que existem várias dimensões 
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que podem afetar a auto imagem dos vendedores face à sua loja: preço, localização, 

interior da loja, serviço e qualidade do produto.  

 

3. Enquadramento teórico 

O presente plano de marketing segue a estrutura apresentada por Wood (2007), que expõe 

as fases mais importantes a ter em conta em qualquer plano de marketing. Estas etapas 

estão apresentadas na figura 1.  

Figura 1 – Enquadramento teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria baseada 

em Wood (2007) 
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4. Metodologia 

4.1 Objetivo e tipo de estudo 

 Este projeto consiste num plano elaborado com foco no consumidor final da marca 

escolhida: o Armazém das Malhas. Deste modo, são realizadas previamente ao plano de 

marketing duas análises de diagnóstico: uma interna à empresa e outra externa, 

nomeadamente uma avaliação dos concorrentes, clientes e uma análise do setor do 

mercado têxtil. Após estas análises torna-se mais eficaz o desenvolvimento da estratégia. 

O principal objetivo deste estudo é conseguir elevar a visibilidade da loja do Armazém 

das Malhas de forma a conseguir, no futuro, crescer enquanto empresa e ganhar 

competitividade junto dos seus concorrentes. Os resultados que se pretendem obter estão 

associados à área do comportamento do consumidor. Assim, segundo Malhotra & Birks 

(2006), um projeto de pesquisa como o que está a ser apresentado tem como propósito 

garantir que a pesquisa de marketing é elaborada de forma eficaz. Um projeto de pesquisa 

pode ser de caráter exploratório (qualitativo e quantitativo) ou conclusivo (estudo 

descritivo e estudo causal). Neste projeto, está presente um estudo exploratório (com 

variáveis qualitativas e quantitativas), bem como um estudo conclusivo descritivo com a 

elaboração de um inquérito sendo, desta forma, um estudo misto.  

4.2 Estratégia de investigação 

O tipo de estratégia utilizada neste projeto é o chamado action research por ser, segundo 

Saunders, Lewis & Thornhill (2009), uma estratégia com um elevado foco na ação, com 

o intuito de dar resposta a questões como “how”. Segundo os autores, esta estratégia tem 

também a particularidade de incentivar a mudança na organização, necessitando da 

participação dos colaboradores da empresa na estratégia. Neste tipo de investigação é 

necessário um elevado foco na fase de diagnóstico e planeamento, para posteriormente se 

iniciar o plano de ação na empresa.  

4.3 Métodos de recolha de dados 

Quanto à recolha de dados, neste projeto é apresentada a recolha de dados secundários e 

primários. Os dados secundários podem ser, segundo Saunders, Lewis & Thornhill 

(2009), internos e externos. Os dados internos são obtidos dentro da empresa e neste caso 

específico permitem a obtenção de dados como tendências de comportamento de compra 

por produto e tipo de cliente, os produtos que os clientes compram mais e o tipo de perfil 
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do consumidor que adquire os produtos em maior quantidade. Os dados secundários 

externos são aqueles que são recolhidos com base em associações, empresas relacionadas 

com o setor, bem como artigos e documentos. Quanto aos dados primários, estes são 

definidos de raiz pelo pesquisador, de forma a dar resposta especificamente ao problema 

definido. Este tipo de dados pode ser dividido em quantitativos e qualitativos, segundo 

Malhotra & Birks (2006). Neste projeto específico, foram recolhidos dados primários 

quantitativos, com a definição do inquérito, no estudo descritivo. Este questionário foi 

exibido em formato online, pela plataforma Qualtrics. Este inquérito pretende, por um 

lado, compreender a perceção dos clientes atuais e potenciais da marca em relação ao 

conceito da loja, nomeadamente a venda de artigos somente em malhas, bem como a 

especificidade de serem artigos 100% nacionais. Por outro lado, pretende apurar se a 

marca possui uma imagem positiva junto dos indivíduos estudados. Por fim, pretende-se 

clarificar se os elementos do ambiente da loja são considerados relevantes para o seu 

processo de compra, tendo em conta que este plano de marketing pretende aperfeiçoar 

alguns elementos do ambiente na conquista de visibilidade da mesma. Algumas das 

vantagens do questionário online são: a sua rapidez de obtenção de respostas, a qualidade 

das mesmas e o custo reduzido. Quanto aos dados qualitativos primários, foram 

recolhidos dados deste caráter com a realização de uma entrevista semiestruturada ao 

sócio-gerente da loja, de forma a obter informações importantes para a análise interna. 

4.4 Caracterização da amostra 

 

O inquérito desenvolvido (consultar anexo D), exibe uma amostra por conveniência não-

probabilística, via Facebook de 218 pessoas, sendo que deste total somente 166 inquiridos 

terminaram o inquérito até ao final. A maioria dos indivíduos pertence ao sexo feminino, 

com cerca de 128 respostas e as restantes 38 pertencem ao sexo masculino. A faixa etária 

com maior predominância neste questionário é a idade compreendida entre os 18 e os 24 

anos, com cerca de 45%. Quanto ao local de residência, a maioria (92%) pertence à cidade 

de Lisboa, sendo os restantes inquiridos provenientes de zonas como Alentejo, Algarve e 

Mafra. Relativamente aos rendimentos dos respondentes, a maioria classifica-se entre 

500€ a 1000€/mês, estando este escalão representado por 36% num total de 166 pessoas. 

Quanto às ocupações profissionais, as que apresentam maior destaque são: a de 

empregabilidade, que representa 49% e a categoria de estudante que reflete 42% dos 

respondentes.  
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O inquérito é dividido por quatro partes estratégicas: na primeira fase mencionam-se as 

lojas de comércio local para entender a perceção dos indivíduos face a este tipo de negócio 

e também se tenta apurar os hábitos de compra relativos a artigos em malha. Desta forma, 

da questão 1 à questão 7 pretende-se analisar a perceção dos inquiridos face a estas duas 

vertentes. Nesta fase do inquérito foram obtidas 172 respostas (questão 1 e 2), 171 

respostas (questão 3), 105 respostas (questões 4,5,6 e 7). Na segunda fase tenta-se 

investigar se os inquiridos valorizam a qualidade dos produtos portugueses. Assim, 

quanto às questões relacionadas com os produtos portugueses, obtiveram-se: 169 

respostas (questão 8 e 9) e 114 respostas (questão 10). A terceira fase do inquérito era 

conseguir apurar o conhecimento que os indivíduos exibiam em relação à marca estudada. 

Deste modo, nas questões relacionadas diretamente ao Armazém das Malhas, o número 

de respostas desceu significativamente de 168 para 18 pessoas, devido a um skip question 

ativado na questão 11. Esta terceira fase referente ao Armazém das Malhas engloba as 

questões 12,13 e 14. Quanto à quarta fase da estrutura do inquérito, obteve-se cerca de 

167 respostas na questão 15. Relativamente às questões relacionadas com informações 

demográficas (sexo, idade, residência, rendimento, ocupação e habilitações literárias) 

obteve-se cerca de 166 respostas. 

4.5 Análise dos resultados 

 

Quanto à primeira questão, referente à realização de compras em lojas de comércio local, 

de um total de 172 pessoas obteve-se 147 respostas afirmativas, representando 85% e os 

restantes 15% são referentes a pessoas que não costumam realizar este tipo de consumo. 

Relativamente à segunda questão, o intuito era conseguir compreender quais as 

associações e ideias retidas pelos 172 inquiridos face às lojas de comércio local. Desta 

forma, foram colocadas como hipóteses onze afirmações, onde o intuito era avaliá-las de 

1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Assim, quanto à primeira frase: “São 

mais antiquadas que as lojas de centros comerciais” em 172 pessoas, cerca de 63 

“discordam”, existindo 42 que não “concordam nem discordam”. Desta forma, pode-se 

afirmar que a maioria das pessoas não carateriza as lojas de comércio local como 

antiquadas ou fora de moda, o que pode ser um potencial benefício para a marca em 

estudo. Na segunda frase apresentada: “As lojas de comércio local têm um ambiente mais 

agradável”, cerca de 93 em 172 “concordam” com a afirmação, sendo também uma 

perceção positiva para o projeto. Quanto à terceira frase: “As lojas de comércio local são 

mais tradicionais”, obtém-se um resultado semelhante à frase anterior, onde 93 pessoas 
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“concordam” com a afirmação. Na quarta frase apresentada: “Os produtos vendidos são 

de maior qualidade nas lojas de comércio local” a maioria das respostas foram de 

indiferença, isto é, nem “concordaram nem discordaram”, o segundo valor de respostas 

mais elevado foi de “discordo” com 33 pessoas, seguindo-se 23 pessoas que 

“concordam”. Com esta frase, entende-se que as pessoas não associam obrigatoriamente 

uma loja de comércio local a uma superior qualidade dos seus produtos, havendo pontos 

de venda em centros comerciais que poderão exibir produtos de igual ou superior 

qualidade para os respondentes. Quanto à quinta frase: “Estas lojas detêm de uma maior 

exclusividade de produtos” em 172 respostas, cerca de 78 indivíduos “concordam”, 44 

não “concordam nem discordam” e apenas 31 pessoas “discordam”. Com estas respostas, 

conclui-se que aproximadamente metade dos inquiridos consideram os produtos 

oferecidos pelas lojas de comércio local únicos e exclusivos. No âmbito da classificação 

da sexta frase: “Estas lojas de rua apresentam uma boa relação preço-qualidade” a maioria 

não apresenta opinião definida sobre esta afirmação, havendo 80 respondentes que se 

dividem igualmente pelas respostas de “concordo” (40 indivíduos) e “discordo” (40 

indivíduos). Este padrão nas respostas poderá ser um reflexo da falta de convivência com 

este tipo de lojas. Em relação à sétima frase apresentada: “As lojas de comércio local são 

excessivamente caras” cerca de 63 pessoas “discordam”, 65 não exibem opinião e 30 

“concordam”. A perceção mantém-se positiva, pois excluindo o número de pessoas que 

responderam “não concordo nem discordo”, o segundo valor com maior destaque está 

associado a uma perceção de que os preços são concebíveis face aos produtos oferecidos 

por este tipo de lojas. Quanto à oitava frase: “As lojas de comércio local são mais baratas 

que outros pontos de venda” em 172 pessoas cerca de 75 respondentes “discordam” com 

a afirmação. Este resultado reflete que efetivamente as lojas de comércio local por 

apresentarem, em alguns casos, um ponto de diferenciação têm a liberdade de incrementar 

um pouco os preços comparativamente aos outros pontos de venda. Relativamente à nona: 

“As lojas de comércio local oferecem boas promoções” mais de metade dos respondentes 

optaram pela opção de “não concorda nem discorda”, sendo que 48 pessoas “discordam” 

e 36 “concordam”. Este resultado poderá refletir a necessidade que as lojas deste género 

têm em investir mais nas promoções dos seus produtos. Quanto à décima frase: “As lojas 

de comércio local oferecem um atendimento mais personalizado” apurou-se que a maioria 

dos inquiridos “concorda” com esta afirmação, sendo 98 o número de pessoas que 

respondeu afirmativamente. Este valor reflete uma perceção positiva por parte dos 

inquiridos em relação ao tipo de conceito que as lojas de comércio local apresentam. Por 
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fim, na décima primeira frase apresentada: “Prefiro realizar compras em lojas locais do 

que em centros comerciais” obteve-se 63 respostas à opção de “concordo”. Este valor é 

significativo mas poderia ser mais elevado. Relativamente à terceira questão: “Tem por 

hábito comprar artigos de malha?” Conclui-se que mais de metade dos inquiridos, com 

cerca de 61%, respondeu afirmativamente e os restantes 39% responderam 

negativamente. Na quarta pergunta o objetivo era dar continuidade à questão 3, 

conseguindo interpretar qual a frequência de compra desse grupo de pessoas que 

adquirem artigos em malha. Desta forma, chegou-se à conclusão que quase metade dos 

indivíduos compra malhas anualmente (com 41%) e 35% efetua este tipo de compra duas 

vezes por ano. Obteve-se ainda uma percentagem significativa relativa a um grupo de 

pessoas que adquire malhas mensalmente, com cerca de 14%. (Nesta questão, apenas 105 

indivíduos responderam). Para dar seguimento às questões 3 e 4, pretendeu-se com a 

quinta questão entender qual o budget que os indivíduos estipulam para as suas compras 

em artigos de malha. Chegou-se à conclusão que a maioria está disposta a gastar entre 

16€ a 30€, representando mais de metade dos respondentes: 55%, seguindo-se o budget 

entre 31€ e 50€ com aproximadamente 27% dos inquiridos. Apura-se, assim, que o valor 

de um artigo em malha não deve ser excessivamente elevado, devendo chegar no máximo 

aos 50-60€ aproximadamente, para que seja facilmente aceite por este tipo de clientes. 

Quanto à sexta questão, o objetivo era compreender se os inquiridos consideravam o 

consumo de artigos em malha sazonal. Em resposta a esta questão, cerca de 62 pessoas 

(59%) “concordaram”, apenas 21% “concordaram totalmente” e 12% “discordaram”. 

Com este resultado conclui-se que, de facto, o consumo de artigos produzidos em malha 

é algo pontual, não sendo uma compra realizada com a mesma intensidade ao longo do 

ano. Na última questão realizada com foco nos produtos de malha, pretendeu-se apurar 

ainda que tipo de associações são criadas quando se pensa neste tipo de artigos. A maioria 

dos indivíduos respondeu que são artigos versáteis que podem ser utilizados por todos os 

públicos, refletindo-se em 72% de concordância com esta associação. Existiram alguns 

inquiridos que não criaram nenhuma associação, representando cerca de 10% das 

respostas. Quanto à associação a um público mais sénior, obteve-se cerca de 7% de 

respostas. Existiu nesta questão a possibilidade de resposta aberta, onde foram referidas 

associações como: frio, inverno e proteção. Estes resultados vão ao encontro da conclusão 

que já se tinha obtido de que, os artigos neste tipo de material são considerados sazonais. 

Com a elaboração da oitava questão, o propósito era conseguir compreender o tipo de 

afinidade e relação dos respondentes face a produtos concebidos em Portugal, percebendo 
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se estes valorizam produtos nacionais ou não. Esta questão é relevante pois a marca em 

estudo é 100% portuguesa, sendo importante entender se essa caraterística é relevante ou 

não para os inquiridos. Alcançou-se nesta questão, 94 respostas positivas de pessoas que 

“concordam” que os produtos portugueses são de elevada qualidade, representando cerca 

de 56%. Houve ainda uma percentagem significativa referente à escolha da opção de 

“concordo totalmente”, representando aproximadamente 34%. Nesta pergunta, foram 

obtidas 169 respostas, não tendo havido respostas para as opções de “discordo” e 

“discordo totalmente”. A questão 9 tinha o propósito de compreender se os inquiridos 

valorizam uma loja de comércio local que tenha um conceito idêntico ao do Armazém 

das Malhas, isto é, que seja uma loja totalmente portuguesa e que venda somente produtos 

em malha. O feedback obtido foi positivo pois a maioria respondeu afirmativamente, 

tendo-se obtido 115 respostas para a opção “sim”, representando 68% no total de 169 

respostas. A opção de “não”, apesar de mais baixa, abrangeu ainda um número 

significativo de pessoas com 54 respostas, que representam 32% no total. A questão 10 

tinha como intuito aprofundar, de acordo com as pessoas que já tinham respondido 

afirmativamente à questão 9, quais as razões que as levavam a valorizar os produtos 

portugueses. Para tal, foram apresentadas cinco hipóteses fechadas. A primeira hipótese 

era: “valor simbólico”. Num total de 114 pessoas, cerca de 54 consideraram “importante” 

e 42 “muito importante”. A segunda hipótese: “maior qualidade” foi avaliada por 56 

pessoas como “muito importante” e 53 pessoas consideraram “importante”. A terceira 

suposição: “marcas familiares” obteve 55 pessoas a consideraram “importante” e 30 

julgaram ser “muito importante”. Na quarta opção: “preço mais baixo” obtiveram-se 70 

respostas associadas a “importante” e 20 pessoas consideraram “muito importante”. Por 

último, a frase “design mais atrativo” obteve 58 respostas associadas a “importante” e 41 

respostas classificadas como “muito importante”. A questão número 11 iniciou a quarta 

fase da estrutura do inquérito, onde o objetivo foi apurar se os inquiridos exibiam um 

certo conhecimento sobre a marca em estudo. Mediante a resposta dada, foi definido um 

skip question para que as pessoas que não conheciam a marca pudessem avançar 

automaticamente para a questão 15. Quanto aos resultados obtidos na questão 11, avaliou-

se que apenas 11% das pessoas conheciam o Armazém das Malhas, (de um total de 168 

respostas). Desta forma, praticamente a maioria dos respondentes (89%) nunca ouviu 

falar desta marca. Estes resultados refletem uma fraca visibilidade da loja da marca 

perante os seus potenciais clientes, fator esse que deve ser melhorado e considerado como 

uma prioridade para a empresa. Quanto à questão número 12 houve também um filtro, 
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isto é, só os inquiridos que responderam afirmativamente na questão anterior é que 

puderam responder à pergunta número 12. Desta forma, de 18 respostas totais (pessoas 

que conhecem o Armazém das Malhas), 39% conheceu através de amigos, 28% por 

familiares, 17% pela internet e os outros 17% correspondem a pessoas que conheceram a 

loja por passarem no local frequentemente. Em seguimento com as questões 11 e 12, 

pretendeu-se com a questão 13 compreender se os respondentes que conhecem a marca 

costumam adquirir artigos na loja física da mesma.  

Com a análise dos resultados, concluiu-se que cerca de 50% das pessoas costuma comprar 

artigos na loja e os restantes 50% não costuma realizar compras no Armazém das Malhas. 

Por sua vez, a questão 14 está igualmente direcionada para as 18 pessoas que responderam 

que conheciam o Armazém das Malhas. O intuito desta questão era analisar a perceção 

que os inquiridos detinham da marca, através da avaliação de cinco frases, onde 1 seria 

“discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”. Desta forma, quanto à primeira frase: 

“O Armazém das Malhas apresenta preços bastante acessíveis para os produtos que 

oferece”, cerca de 7 pessoas “concordaram” com a afirmação, 5 “concordaram 

totalmente”, 5 apresentaram neutralidade ao responderem que “não concordam nem 

discordam” e apenas 1 pessoa “discordou”. O balanço das respostas é positivo por, no 

geral, os indivíduos considerarem que a marca pratica preços atrativos face aos produtos 

que oferece. Quanto à segunda frase: “ O Armazém das Malhas realiza com frequência 

promoções atrativas” em 18 respostas, 12 pessoas “não concordam nem discordam”, 4 

“concordam” e 2 “discordam”. Esta imparcialidade poderá estar associada a uma 

frequência reduzida dos indivíduos à loja. Quanto à terceira frase: “ O Armazém das 

Malhas oferece um serviço personalizado e cómodo” quase metade dos respondentes 

“concordaram totalmente” (cerca de 7 pessoas), 5 “concordaram”, outros 5 “não 

concordaram nem discordaram” e apenas 1 “discordou”. Quanto à quarta frase 

apresentada: “O Armazém das Malhas detém uma boa localização e é de fácil acesso” a 

maioria “concorda” com 10 pessoas, existem 5 pessoas que “não concordam nem 

discordam”, 2 pessoas “concordam totalmente” e apenas 1 “discorda”. Pode-se concluir 

com a análise desta afirmação que, apesar da fraca visibilidade da loja ainda existente, a 

localização da mesma são elementos valorizados. Quanto à última afirmação apresentada: 

“ O Armazém das Malhas apresenta um ambiente agradável” a maioria dos respondentes 

concordou com a afirmação, tendo havido 8 pessoas a responder que “concordam”, 5 que 

“concordam totalmente”, 4 que “não concordam nem discordam” e 1 que “discorda”. 

Estes valores podem-se refletir positivos para a marca, porém poderão existir alguns 
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elementos do ambiente que podem ser melhorados. A questão número 15 finaliza a quarta 

fase do inquérito. Com a elaboração desta pergunta, o objetivo é apurar se os inquiridos 

achariam relevante para uma marca como o Armazém das Malhas complementar o seu 

conceito com um espaço de convívio e de realização de pequenos eventos. O feedback foi 

bastante positivo pois em 167 indivíduos cerca de 44% desses inquiridos acharam a ideia 

interessante e 34% acharam muito interessante. A perceção dos respondentes é, no geral, 

positiva o que poderá ser uma motivação para a implementação deste conceito no plano 

de marketing desenvolvido.  

 

5. Análise da situação atual 

 

5.1 Análise do Mercado Têxtil 

A Indústria Têxtil e do Vestuário (ITV) é uma indústria amadurecida cuja evolução e 

desenvolvimento dependem das condicionantes externas a nível mundial. Atualmente, 

este setor está em reestruturação, sendo que a redução de barreiras tem vindo a 

transformar os produtos cada vez mais em produtos globalizados.  

Hoje em dia em Portugal, o setor têxtil tem apresentado algum desenvolvimento, tendo 

conseguindo tornar-se mais competitivo, sabendo aproveitar as vantagens que possui em 

relação ao mercado europeu e tem vindo, também, a atingir um reconhecimento elevado 

ao nível de: produtos, investimento tecnológico e qualidade. Este setor é constituído 

maioritariamente por Pequenas e Médias Empresas (PME’s), sendo um setor de reduzida 

dimensão. Porém, a ITV é a indústria responsável por grande parte do total de exportações 

do país, sendo fundamental para a nossa economia. 

Segundo o Eurostat de 2015, as vendas no comércio a retalho aumentaram em Fevereiro, 

deste ano, cerca de 3% em Portugal e cerca de 3,6% na União Europeia. De acordo com 

o INE em 2015, o índice de empregabilidade em Portugal aumentou 1,4% e o volume de 

negócios no setor apresentou uma subida de 0,3% em Fevereiro deste ano. A ITV integra 

na sua indústria mais de 125 mil trabalhadores diretos, tendo até agora registado um 

aumento no número de empregabilidade nas empresas. Só na Associação Têxtil e de 

Vestuário de Portugal (ATP), são estabelecidos cerca de 35 mil postos de trabalho e foram 

obtidos de lucro cerca de 3 mil milhões de euros.  

O presidente da ATP defende que o setor tem vindo a exibir um peso significante na 

balança comercial do país, tendo apresentado um saldo positivo elevado. Segundo o líder 

da ATP, o setor têxtil e do vestuário conseguiu estes valores devido a uma forte aposta 
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em várias áreas como a inovação e a tecnologia. Com este crescimento, o setor adquiriu 

capacidade de competir com concorrentes do Extremo-Oriente, que apresentam preços 

extremamente baratos e que detêm de mão-de-obra a menor custo.  

No caso de Portugal, o país concentra as suas exportações em países europeus e nos EUA, 

existindo uma dificuldade significativa de penetração em alguns mercados tradicionais. 

Assim, o país deverá investir na criação de parcerias, desenvolvimento da inovação, 

marketing, tecnologia e deve-se focar no aumento do nível de eficácia das empresas. Para 

além disso, é fundamental, ainda, que haja uma priorização do desenvolvimento da marca 

“Portugal”, de forma a conseguir-se promover o nosso país enquanto potencial para 

importações por parte de outros países. Por outro lado, é importante apostar na projeção 

das oportunidades existentes em Portugal, de forma a atrair novos investidores e novos 

negócios internamente. Só assim é que Portugal poderá ser visto como um país potencial, 

desenvolvido e competitivo.  

5.2 Análise externa: Análise PESTL 

5.2.1 Análise Político-Económica 

Segundo os dados apresentados pelo Banco de Portugal para o período entre 2015 e 2017, 

existe uma tendência para recuperação neste período. No ano de 2014 assistiu-se a um 

aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,9 % e para 2015 prevê-se que, até ao final 

do ano, se consiga atingir cerca de 1,7 %, tendo como objetivo alcançar o valor de 1,9 % 

em 2016 e 2,0 % para o ano de 2017. As projeções da atividade económica portuguesa 

indicam também, segundo o Banco de Portugal, que tem havido um aceleramento das 

exportações, o que permite uma gestão de capitais elevados. Em Maio de 2014 deu-se a 

saída de Portugal do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF). Nessa 

fase, Portugal finalizou uma etapa difícil e delicada da sua história económica, política e 

social. Conseguiu, após quatro anos de apoio económico e financeiro, cumprir vários 

objetivos e corrigir certos desequilíbrios existentes na sua economia, segundo o Banco de 

Portugal. No que diz respeito à taxa de desemprego, esta encontra-se no ano de 2015 com 

cerca de 13,5 % e prevê-se que, entre 2015 e 2017 de acordo com o Banco de Portugal, 

haverá uma diminuição desta taxa. Porém, segundo o Boletim Mensal da Economia 

Portuguesa, esta redução não é muito significativa, sendo que o valor mais favorável que 

será obtido é de 10,8 %, em 2016. Quanto ao desemprego da população ativa jovem, esta 

taxa tem atingido valores significativos, tendo só no período de 2011 a 2013 atingido 

cerca de 26,3%, segundo o estudo realizado pelo INE em 2014. Por outro lado, o ano de 



Rita P. R. M. Mendonça  Plano de Marketing – Armazém das Malhas 

19 
 

2014 foi bastante importante para a recuperação económica do país, pois foi o primeiro 

ano, desde do início do pedido de resgate em 2011, que Portugal demonstrou algumas 

melhorias ao nível do crescimento da atividade económica, bem como no que diz respeito 

ao nível do desenvolvimento do rendimento disponível real que possibilitou um aumento 

significativo do consumo privado, tendo sido mantida esta recuperação até ao início de 

2015, segundo alguns dados do Bando de Portugal em 2014. Porém, este crescimento da 

economia portuguesa depende fortemente do desenvolvimento da conjuntura 

internacional, do nível de endividamento do setor público e setor privado e, ainda, de 

algumas variáveis demográficas. Segundo o Relatório de Portugal de 2015, elaborado 

pela Comissão Europeia, prevê-se que Portugal apresente uma melhoria na sua expansão 

económica, possibilitada por uma fase mais favorável a nível económico e financeiro. 

Relativamente às evoluções no comércio internacional, segundo a mesma fonte, prevê-se 

um crescimento significativo da procura externa, quer de países europeus como de outros 

mercados externos, havendo uma visível recuperação do comércio a nível geral. Quanto 

às exportações em Portugal, durante o período de 2014-16 os valores irão manter-se acima 

dos 5%, segundo o Banco Central Nacional. Segundo os dados apresentados pelo relatório 

da AICEP em 2015, os principais mercados de bens onde as exportações portuguesas se 

mantêm elevadas são: a União Europeia - UE28 com cerca de 70,9% e em segundo lugar, 

os Países Africanos da Língua Oficial Portuguesa - PALOP com 8,0%. Estes valores 

relativos às exportações podem ser interessantes para a marca em estudo, pois apresenta 

um elevado potencial para que esta possa entrar em contato com mercados estrangeiros. 

Na ITV (Indústria Têxtil e do Vestuário) o ano de 2014 foi, segundo a ATP (Associação 

Têxtil e Vestuário de Portugal), um ano crucial para Portugal na medida em que permitiu 

ao setor atingir valores elevados na área das exportações, tendo crescido no período de 

um ano o valor de 8%, representando um valor de 1.005 milhões de euros. No total das 

exportações portuguesas, o setor têxtil representa cerca de 10%. É um setor fundamental 

para a balança comercial do país, porém já foi considerado em tempos um setor com 

maior impacto a este nível. Com base na análise da envolvente político-económica pode-

se concluir que existem algumas tendências positivas para os próximos anos na economia 

portuguesa, nomeadamente o aumento significativo do consumo privado e o crescimento 

da taxa de exportações, que refletem a gradual estabilização do país, realidade essa que 

poderá ser benéfica para o Armazém das Malhas alcançar a oportunidade de se 

desenvolver e fortalecer enquanto marca do setor têxtil.  
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5.2.2 Análise sociodemográfica 

Quanto às tendências demográficas, segundo o Relatório referente a Portugal 2015 

elaborado pela Comissão Europeia, o índice de pobreza em Portugal tem vindo a atingir 

valores superiores comparativamente a outros países da União Europeia. Entre o período 

de 2007 a 2013 assistiu-se a um incremento no número de pessoas em risco para cerca de 

220 000 pessoas, o que representa cerca de 27,4% da população. Este valor é bastante 

mais elevado que o valor obtido em média pelos restantes países da EU (23%). Quanto 

ao índice de envelhecimento da população, segundo o INE de 2014 referente às projeções 

da população, este irá sofrer um aumento como consequência da diminuição da população 

jovem. Entre 2012 e 2060, a população idosa irá atingir cerca de 307 idosos para cada 

grupo de 100 jovens. Por sua vez e de acordo com a mesma fonte, a dimensão da 

população jovem irá diminuir de 1.550.000 jovens para 993.000 até 2060. Relativamente 

à população ativa, o valor foi de 4.514,6 mil pessoas empregadas, segundo o INE de 2014.  

Quanto à população residente na zona onde se localiza o Armazém das Malhas, no bairro 

dos Anjos em Lisboa, segundo os Censos de 2011, a população residente é composta por 

cerca de 9358 pessoas, tendo havido uma redução do número de residentes de 9738 para 

9358 durante um período de dez anos. O grupo etário que apresenta maior volume de 

pessoas é a faixa acima dos 65 anos representando cerca de 25,83%. Quanto às estruturas 

familiares da zona dos Anjos, a que apresenta uma percentagem mais elevada é a estrutura 

referente a apenas um indivíduo, com 43,17%, sendo que as estruturas constituídas por 

quatro ou mais elementos representam apenas 3,29% no total. Com estes dados, constata-

se que os indivíduos residentes na zona de localização da loja em estudo, são de uma faixa 

etária mais sénior, contudo são incluídos também indivíduos de uma faixa etária jovem. 

Estes valores refletem que existe uma certa diversidade de pessoas ao nível de idades, o 

que pode ser benéfico para o Armazém das Malhas na conquista e fortalecimento de 

relações com potenciais clientes. Por outro lado, sendo a estrutura familiar com maior 

destaque a que detém apenas um elemento, reflete que esta zona é constituída por muitos 

indivíduos que residem sozinhos, o que poderá sugerir o isolamento de certos residentes.  

5.2.3 Análise Tecnológica 

Segundo a International Data Corporation (IDC), o setor da Tecnologia e da informação 

em Portugal tem vindo a crescer bastante ao longo dos últimos anos. Segundo a mesma 

fonte, o ano de 2015 irá ser um ano crucial para as empresas de todos os setores, devido 

a todas as mudanças que se têm vindo a manifestar no setor tecnológico. Em 2015 o setor 
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das TI (Tecnologias da Informação) poderá crescer até 0,9 %. Em relação ao setor têxtil 

e do vestuário em particular, existem algumas tendências tecnológicas relevantes em 

Portugal apresentadas pelo Jornal Têxtil, nomeadamente a técnica de nanotecnologia na 

produção dos tecidos, a Lean Manufacturing, apresentada pela empresa Lectra que tem 

como intuito gerir melhor os recursos utilizados, de forma a evitar desperdícios 

desnecessários. Outra solução tecnológica apresentada pela Gerber é a Paragon, que 

consiste num instrumento direcionado para o corte dos tecidos, tendo a vantagem de ser 

adaptável para qualquer tipo de aplicação. Por sua vez, a Stäubli apresenta algumas 

máquinas inovadoras como a Jacquard tipo SX e SXV, a Jacquard Lx1602/Lx 3202 e as 

Magma T12 que são indicadas para fábricas modernas. Segundo a mesma fonte, é 

fundamental para qualquer indústria investir, hoje em dia, na modernização e 

desenvolvimento de novas tecnologias sendo também o caso da Indústria Têxtil e do 

Vestuário. Para que as empresas se distingam e atinjam um ponto de diferenciação é 

necessário que se destaquem com a utilização da inovação. 

5.2.4 Análise Legal 

Quanto à análise legal especificamente direcionada para o setor têxtil, é importante referir 

o processo de obtenção da licença do espaço comercial. Neste âmbito, o procedimento 

para aquisição de espaço é simples em Portugal, sendo que basta a empresa apresentar 

informações como horário, local e tipo de atividade para obter o licenciamento ao qual se 

dá o nome de licenciamento zero. Quanto aos códigos de atividade Comercial, o 

Armazém das Malhas está sob a orientação de dois códigos principais, por ser uma 

empresa que atua no comércio a grosso e a retalho. Assim, os códigos essenciais para a 

marca são: 

 “Código nº 46410 Comércio por grosso de têxteis” (“Comércio por grosso – 

secção G, divisão 46 – Lista F - Estabelecimentos de Comércio”) 

 

 “Código nº 47510 Comércio a retalho de têxteis, em estabelecimentos 

especializados” (“Comércio a retalho – Secção G, divisão 47 – Lista F – 

Estabelecimentos de Comércio”)  

Existe uma lista de legislação associada a este regime de licenciamento zero, onde são 

apresentados diversos artigos para regulamento de empresas que atuam em espaços 

comerciais. Neste âmbito, existe um regulamento essencial para a marca em estudo.  
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O “Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos 

Comerciais, de Escritórios e Serviços: Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de agosto.  

Outra informação relevante para a análise legal é a existência de Associações que detêm 

de uma elevada influência na indústria, ao nível legal e de regulação das empresas, 

estando estas fortemente relacionadas e integradas nas atividades que as empresas deste 

setor desenvolvem. Estas associações têm a capacidade de incitar comportamentos 

comuns por parte das empresas desta indústria, sendo que apresentam um elevado poder 

e visibilidade perante os media e na sociedade no geral. No caso do Armazém das Malhas, 

como esta marca se insere no setor têxtil e do vestuário, existem algumas associações de 

elevada relevância, como: 

- Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) – É uma das associações mais 

importantes e reconhecidas do setor. Tem como principal objetivo apoiar e defender as 

empresas desta indústria. Esta associação surge da junção da Associação Portuguesa de 

Têxteis e da Associação Portuguesa das Indústrias de Malhas e Confeção.  

- Centro de Inteligência Têxtil (CENIT) – Organização que tem como objetivo dinamizar 

as empresas do setor através de atividades que promovam a competitividade, prestando 

serviços às empresas, desenvolvendo estudos de investigação, entre outros.  

- Museu da Indústria têxtil (MIT) 

- Associação Nacional das Indústrias do Vestuário e Confeção (ANIVEC) – Esta 

Associação tem como principal função representar as empresas do setor junto do Estado 

e de outras entidades a nível nacional, bem como junto de organismos internacionais. 

Tem como intuito projetar as empresas desta indústria.  

 

5.3 Análise externa: Análise da Concorrência 

Quanto à concorrência, a empresa não detém de concorrentes diretos na zona onde se 

localiza a loja, pois é uma área residencial onde a presença de lojas de roupa e de tecidos 

não é usual. Porém, na zona do Intendente e da Alameda podem-se encontrar lojas de 

roupa, algumas pertencentes a grandes grupos do setor, que têm potencial para serem 

consideradas concorrentes e que oferecem produtos semelhantes aos produtos do 

Armazém das Malhas. 

Ao nível da concorrência, esta pode ser analisada a três níveis: Primeiro, a nível direto, 

que são os concorrentes que oferecem o mesmo tipo de produtos/serviços, apresentam um 

conceito semelhante e apresentam um leque de clientes potenciais e atuais idênticos ao 
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do Armazém das Malhas. O segundo nível é o indireto, que engloba os concorrentes que, 

apesar de apresentarem um conceito distinto ou um foco de negócio diferente, exibem 

algo em comum com a marca em estudo, nomeadamente uma linha de produtos de 

vestuário só em malha, a venda de artigos 100% portugueses ou o conceito de incentivo 

do comércio local. Desta forma, são considerados indiretos pois apesar de subsistirem 

algumas diferenças entre as empresas existe algo em comum que deve ser considerado e 

analisado. O terceiro nível é a concorrência ao nível internacional.  

Em relação aos concorrentes diretos, existem algumas lojas que são consideradas para 

este projeto, por apresentarem um conceito semelhante ao do Armazém das Malhas. Essas 

lojas são: A Achega, a Loja das Malhas, a Trouxa Moucha, o Chicoração da Sé e a Burel. 

As descrições detalhadas destes concorrentes podem ser consultadas através da análise 

do anexo A referente aos concorrentes diretos e indiretos. 

A Achega é considerada uma das marcas concorrentes do Armazém das Malhas por 

apresentar, como foco de negócio, a venda de artigos produzidos em malha. Por outro 

lado, apresenta valores de Marca semelhantes aos do Armazém das Malhas: qualidade, 

design e foco no atendimento do cliente. Por fim, apresenta como ponto de diferenciação 

o fabrico dos seus artigos em Portugal, sendo também este um dos pontos diferenciadores 

da marca em estudo. A Achega gere cerca de 6 lojas em Lisboa, 1 em Coimbra e 1 em 

Luanda, sendo desta forma considerada uma marca importante, por apresentar já vários 

pontos de venda e havendo um fora do país. Os preços praticados pela Achega são 

idênticos aos preços praticados pelo Armazém das Malhas, tornando-se uma concorrente 

também ao nível do conceito e do preço. Os artigos da Achega são, na sua maioria, 

simples e clássicos. 

A loja das Malhas é uma marca que se insere no negócio do comércio tradicional, tendo 

também um foco na venda de artigos em malha. Esta concorrente possui uma loja física 

localizada nas Caldas da Rainha. Tal como acontece com o Armazém das Malhas, é uma 

marca que tem origens de cariz familiar, tendo como valores a qualidade dos produtos e 

o foco no cliente. Os artigos desta marca são na sua maioria clássicos, havendo no entanto 

algumas peças, por exemplo, de homem que são mais casual. A Loja das Malhas como 

se localiza nas Caldas da Rainha não é uma concorrente direta a nível geográfico para o 

Armazém das Malhas, porém exibe um conceito muito semelhante, nomeadamente ao 

nível dos produtos vendidos, preços praticados e valores apresentados pela marca, sendo 

importante atribuir atenção e realce a esta marca.  
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A Trouxa Moucha surgiu durante uma fase delicada da economia portuguesa e 

desenvolveu-se com o intuito de oferecer produtos portugueses a preços relativamente 

acessíveis. O seu conceito baseia-se no incentivo ao consumo de produtos nacionais e à 

modernidade dos seus artigos. Os produtos são maioritariamente de homem, havendo 

alguns artigos para mulher e outros unissexo. A sua importância enquanto concorrente do 

Armazém das Malhas prende-se com o facto de ser uma marca atrativa a nível de conceito 

que oferece simultaneamente artigos em malha produzidos em Portugal. Atualmente, esta 

marca contém duas lojas físicas, uma em Coimbra e outra em Lisboa. 

A Chicoração da Sé é uma marca criada com o foco na produção de artigos em lã, como 

mantas e fazendas. Esta marca produz mantas de 100% lã e de Burel. As categorias dos 

seus produtos são compostas essencialmente por um foco na decoração, com a venda de 

mantas e a categoria de moda onde são produzidos artigos para Senhora, de vestuário e 

acessórios. A marca usufrui de duas lojas físicas que se localizam em Lisboa, sendo que 

a fábrica se encontra em Mira d’Aire.  

A Burel é uma marca portuguesa que surgiu na Serra da Estrela. Como o nome indica, 

esta marca tem como caraterística principal a utilização do burel nos seus artigos. Esta 

empresa possui uma loja física em Lisboa, na zona do Chiado e também se encontra 

presente no Hotel Casa das Penhas Douradas, onde exibe o seu conceito, história e 

produtos.  

Quanto aos concorrentes indiretos, estão inseridas neste nível uma grande parte das 

marcas pertencentes aos grandes grupos do setor, nomeadamente: Benetton, Massimo 

Dutti, Quebramar, Mango, Lanidor, Sacoor Brother’s, Cortefiel e Springfield. Porém, 

foram consideradas para este nível de concorrência a Lanidor e a Benetton, por serem 

marcas com potencial, de elevada dimensão e notoriedade no mercado mas, acima de 

tudo, por apresentarem uma vertente de negócio semelhante ao do Armazém das Malhas, 

que consiste na venda de artigos em malha. As principais características destas duas 

marcas são apresentadas em baixo, porém algumas especificidades destas empresas estão 

presentes no anexo A referente aos concorrentes diretos e indiretos. 

A Lanidor é uma das marcas portuguesas mais influentes no setor do vestuário, possuindo 

mais de 90 pontos de venda em vários países: Portugal, Espanha, Chipre, Qatar, Equador, 

Angola, Líbano, Moçambique e Cazaquistão. Em Portugal a marca possui cerca de 80 

pontos de venda.  Sendo uma marca de elevada dimensão, oferece várias categorias de 

produtos, nomeadamente básicos, malhas, t-shirts, calçado e acessórios. A categoria em 

que a marca atua, tal como o Armazém das Malhas, é a categoria de artigos de malha. 
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Neste sentido, apesar de o conceito geral da marca não ser inteiramente semelhante ao da 

marca em estudo, existe uma atuação comum na área do vestuário em malha, sendo que 

a Lanidor apresenta preços semelhantes aos que são praticados pelo Armazém das 

Malhas.  

A Benetton é uma marca italiana que é considerada, atualmente, uma das marcas mais 

influentes do setor têxtil, apresentando mais de 6000 lojas distribuídas por mais de 120 

países a nível internacional. Em Portugal, encontra-se presente em vários distritos, sendo 

que só em Lisboa possui 19 pontos de venda. É uma marca reconhecida pela originalidade 

dos seus produtos e irreverência de estilo nas suas campanhas de comunicação. Esta 

marca apresenta, tal como os grandes grupos concorrentes do Armazém das Malhas, 

diversas categorias de produtos como: casacos, sweats, t-shirts, calçado, acessórios, 

havendo também, como nos restantes concorrentes, a categoria de malhas onde a marca 

atua com sucesso. A Benetton fundamenta o seu conceito com base em valores de 

qualidade e criatividade dos seus produtos.  

Relativamente à concorrência internacional, existem algumas tendências que podem ser 

relevantes, nomeadamente a tendência do crescimento de negócios locais geridos por 

emigrantes pertencentes a vários países da Ásia que, apresentam produtos com preços 

bastante mais baixos que os produtos nacionais, devido a uma mão-de-obra 

excessivamente barata nos seus países de origem. Estes negócios, apesar de não 

apresentarem produtos com o mesmo nível de qualidade, conseguem competir pela 

utilização de uma estratégia de preço baixo. Uma tendência que se tem manifestado no 

setor têxtil e do vestuário é a sua expansão que facilita a entrada de concorrentes 

internacionais. Esta abertura, em níveis elevados, poderá trazer algumas consequências 

para marcas portuguesas ao nível da procura dos seus produtos.  

 

5.4. Análise interna da empresa 

5.4.1 Missão 

A missão da loja Armazém das Malhas é oferecer vida ao comércio local, fomentar a 

indústria têxtil e os produtos relacionados na Grande Lisboa, tendo como intuito 

transmitir valores de confiança e de qualidade associados aos seus produtos. Como o setor 

têxtil apresenta uma elevada concorrência, a loja tenta destacar-se pela qualidade dos seus 

produtos, pelo seu conceito peculiar e pelos preços acessíveis. 
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5.4.2 História e estrutura da empresa 

O Armazém das Malhas é uma empresa criada por Tiago Marques Luís em Dezembro de 

2014, com o principal intuito de dar continuidade à presença do setor têxtil na sua família. 

O gerente da loja (Tiago Marques Luís) após ter desenvolvido outros projetos, entendeu 

que de facto o que o cativava era este nicho do sector têxtil, tendo então decidido criar 

uma marca que se situa no centro de Lisboa, mais especificamente no bairro dos Anjos, 

numa pequena e acolhedora loja com cerca de 50m2. A loja exibe um ambiente discreto, 

mas simultaneamente moderno, apresentando os artigos de forma minuciosa para os seus 

clientes. O espaço é limpo e organizado, transmitindo a qualidade e confiança dos seus 

produtos. De momento, a empresa é apenas composta pelo General Manager que é o 

fundador de todo este conceito. Todavia, no futuro, pretende-se recrutar alguém para 

executar tarefas na loja física. Nesse processo de recrutamento, o gestor da loja afirmou 

que irá ser dada uma formação, para que o individuo seja o máximo especializado possível 

nesta área e para que consiga manter o bom atendimento ao cliente e toda a representação 

da marca. A abertura desta loja possibilitou a venda de artigos produzidos somente em 

malha, para diferentes tipos de clientes. A marca apresenta duas vertentes de negócio: a 

vertente do retalho e a vertente grossista. No retalho, o foco de vendas é concentrado na 

Grande Lisboa, mais especificamente na zona dos Anjos, onde se localiza a loja física da 

marca. No caso da venda grossista, a marca distribui para várias zonas do país, 

nomeadamente Évora, Lisboa, Cascais, Estoril, Paço de Arcos e Oeiras.  

5.4.3 Recursos humanos 

Os recursos humanos, por sua vez, ainda são praticamente inexistentes pois nesta primeira 

fase, a loja ainda não apresenta capacidade de gerir mais funcionários na loja física. Existe 

apenas o sócio que gere a loja e trabalha no local diariamente. Porém, no futuro, o gestor 

irá contratar pessoas para formarem uma equipa e pretende conceder uma formação aos 

seus trabalhadores, relativamente ao setor têxtil mais especificamente sobre o nicho das 

malhas, para que o atendimento prestado seja mais eficaz, específico e próximo ao cliente. 

5.4.4 Recursos financeiros 

Quanto aos recursos financeiros da empresa, estes só podem ser analisados desde da sua 

abertura em Dezembro de 2014. Desta forma, o valor do lucro obtido por esta empresa, 

desde Janeiro de 2015, é de 2500€. A estrutura de custos da empresa é simples e pode ser 

analisada através da consulta do quadro I. Esta estrutura de custos é então dividida por 
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custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aproximadamente de 300€/mensais, 

estando incluídos os custos de renda, água (30€), luz (60€) e telefone/ internet (25€), não 

havendo uma quantia associada aos salários por, neste momento, existir apenas um 

funcionário ativo na loja. Quanto aos custos variáveis, estes incluem despesas associadas 

a stock de produto, embalagens, impostos, entre outros. Estes custos equivalem, por 

média, a um valor de cerca de 650€ mensais. Uma das vantagens do Armazém das Malhas 

é o fato de não apresentar muitos custos fixos, por ser uma empresa pequena e recente no 

mercado.  

Quadro I: Estrutura de custos da empresa – com custos fixos e variáveis mensais 

Custos fixos Custos variáveis 

 

 Água – 30€ 

 

 Luz – 60€ 

 

 Telefone/Internet – 25€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300€/mês totais com renda incluída 

 

 Despesas com stock de produto – 

4000€ desde Janeiro 2015 

 

 Embalagens – 600€/ano 

 

 Etiquetas – 200€/ano 

 

 Publicidade e Marketing – 500€ 

desde Janeiro 2015 

 

 Impostos – 1800€/ano 

 

 

 

 

 

 

 

650€/mês totais (média mensal com base 

em custos anuais) 

 
Fonte: Elaboração própria 



Rita P. R. M. Mendonça  Plano de Marketing – Armazém das Malhas 

28 
 

5.4.5 Recursos informacionais 

Quanto aos recursos informacionais, a loja não apresenta um sistema informático 

específico onde organiza os dados dos clientes, pois gere as informações dos clientes em 

formato manual. Os dados que são recolhidos, de momento, relativamente aos 

consumidores são o nome e o contato telefónico. Quanto aos recursos tangíveis, a marca 

ainda não investiu na produção de brochuras nem de merchandising, porém prevê a 

elaboração de um catálogo com a apresentação da marca e do espaço.  

5.4.6 Fornecedores 

Os artigos do Armazém das Malhas são todos produzidos em fábricas no Norte de 

Portugal Continental, localizadas em: Famalicão, Guimarães, Minde, Portimão, Mira 

D’aire e Fátima. Em Famalicão são fornecidos os ponchos e as capas, em Guimarães são 

aprovisionadas as etiquetas de tecido e peles, em Minde são fornecidos os pullovers, 

casacos, capas, coletes, mantas e cachecóis, em Portimão, por sua vez, são recebidos pela 

marca as tshirts, em Mira D’aire são também fornecidas as capas, as mantas e os casacos 

e em Fátima são aprovisionados os pullovers e casacos. Todos os fornecedores da marca 

têm um papel crucial no seu funcionamento, todavia, o fornecedor de Minde é o mais 

importante para a empresa. Todos os produtos são desenvolvidos de raiz pelos 

fornecedores nestas localidades, funcionando como fabricantes da marca. Existe ainda 

uma fábrica em Lisboa (na zona de Algés) que não detém de processo de produção desde 

2011. A relação do Armazém das Malhas com os seus fornecedores reflete alguma 

dependência, porém a marca tem a liberdade de poder negociar e realizar parcerias com 

outros fabricantes, se as condições forem mais benéficas para o seu negócio. A empresa 

compra a esses fabricantes e define o preço de venda ao público consoante esse valor. 

Como as fábricas são todas presentes em Portugal, as matérias-primas utilizadas são 

também cem porcento nacionais. No processo de aquisição dos produtos aos 

fornecedores, o Armazém das Malhas tem em conta, a estação em que se encontra pois 

os materiais e composição dos produtos dependem da estação do ano. Por outro lado, a 

marca tenta estar a par das tendências de moda incluindo, por exemplo, as cores que se 

utilizam mais nessa estação específica. A marca irá, assim, utilizar estes critérios como 

base para a escolha dos artigos que irão ser expostos em cada coleção. Os produtos 

comprados seguem uma linha clássica e casual.  
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5.4.7 Produto 

Os produtos da loja Armazém das Malhas são todos produzidos pela base da malha. 

Assim, os artigos vendidos por esta loja são: pullovers, polos, casacos, camisolas, t-shirts, 

cachecóis, toalhas de praia, mantas, coletes, gorros, echarpes, capas e pantufas. O 

Armazém das Malhas expõe produtos de marca própria e também produtos de duas outras 

marcas com as quais estabelece uma relação de parceria. Uma das marcas parceiras é uma 

co-working presente na cidade do Porto. Ambas as marcas têm um conceito também 

fortemente ligado a este nicho do setor têxtil, mas nenhuma gere uma loja física. Ao 

estabelecer este tipo de parcerias, o Armazém das Malhas funciona como intermediário 

entre os parceiros e os potenciais clientes, operando como uma plataforma de contato. 

Como estas marcas ainda não apresentam uma loja física, o Armazém das Malhas dispõe 

da sua loja para que os seus parceiros possam exibir os seus produtos.  

É crucial que neste processo estas marcas partilhem e divulguem o mesmo conceito que 

o Armazém das Malhas, nomeadamente um conceito de “Made in Portugal”, jovem, 

inovador e com o objetivo de potenciar o comércio local. O Armazém das Malhas, por 

sua vez, recebe uma percentagem das vendas dos produtos expostos em loja pelos 

parceiros, visibilidade, partilha de ideias, conhecimento e experiências comuns. 

Relativamente à estratégia de produto utilizada pela marca, tendo em conta a sua recente 

entrada no mercado, esta é uma estratégia de penetração de mercado, pois o principal 

objetivo da empresa, nesta fase inicial, é angariar clientes com o intuito de ir conquistando 

quota de mercado. Por outro lado, a imagem que a marca tem vindo a aperfeiçoar e que 

pretende que seja a percecionada pelos seus clientes é uma imagem de confiança e 

qualidade dos seus produtos. Todo o conceito, envolvente do espaço físico e o 

atendimento próximo com o cliente são fatores desenvolvidos com o intuito de reforçar 

esta imagem. O Armazém das malhas, como já foi mencionado, abriu enquanto loja de 

retalho em Dezembro de 2014. Desta forma, desde Janeiro de 2015 que o valor das vendas 

a retalho por mês está registado em 2500€ líquidos, sendo que a margem de lucro é cerca 

de metade, ou seja 1250€. Relativamente às coleções apresentadas pela marca, esta expõe 

duas anualmente: uma de Outono/Inverno e outra de Primavera/Verão. Porém, a marca 

oferece produtos que se agrupam às coleções sem fazerem parte delas. Quanto aos meses 

mais rentáveis para a marca, desde Dezembro de 2014, os meses com maior rentabilidade 

para a marca foram de Dezembro a Março (com uma média de 3000€/mês). Foi um 

período onde se registou um lucro elevado para a marca, destacando-se por ser uma época 
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de incentivo ao consumo (Natal e saldos). A coleção apresentada foi também escolhida 

estrategicamente por haver uma maior procura neste período. Assim, elaborando uma 

análise geral da afluência de clientes da loja ao nível dos dias da semana, a segunda-feira, 

sexta-feira e sábado são os dias que se destacam por um movimento mais elevado e pela 

potencialidade de consumo. Os artigos que, até à data, registam um maior número de 

vendas na loja a retalho são os pulôveres para homem e as capas para mulheres. 

 

5.4.8 Preço 

Quanto à estratégia de preço, a loja pratica preços acessíveis face à qualidade dos produtos 

que oferece aos seus clientes, de forma a ganhar um ponto de exclusividade e de adquirir 

vantagem competitiva perante o público-alvo. O Armazém das Malhas apresenta este 

conceito diferente e inovador que aliado a um preço de venda mais elevado, irá incentivar 

o cliente a pagar um determinado valor por aquele artigo. Os preços dos produtos são 

fixos, sendo que o preço mínimo é de quinze euros e o preço mais elevado é de cem euros. 

Os produtos do Armazém das Malhas mais vendidos são os pullovers masculinos que 

variam entre 26€ e 32,50€ e as capas femininas que têm o custo de 25€. Desta forma, a 

categoria de preço dos produtos mais vendidos varia entre 25€ e 35€. Estes são os artigos 

mais escolhidos pelos clientes porque são produtos com os quais as pessoas se identificam 

e que pretendem adquirir pela sua utilidade. Por outro lado, são produtos de qualidade, 

vendidos a um preço totalmente acessível, úteis, confortáveis, permitindo uma utilização 

duradoura e uma satisfação que corresponde aquilo que os clientes desta marca procuram. 

Para além disso, são produtos que, consoante o material utilizado na sua produção, podem 

ser usufruídos em épocas mais frias ou mais quentes. Os restantes artigos não têm tanta 

expressão ao nível de volume de compras. Em épocas especiais e de saldo, utilizam-se 

preços promocionais até 30% sobre o valor original. Estas promoções são realizadas nos 

períodos finais de cada estação, em épocas festivas e em dias especiais. A percentagem 

dos descontos é definida de acordo com o tipo de produto em questão e consoante a 

procura versus a quantidade em stock. 

 

5.4.9 Comunicação 

Em relação à comunicação, a loja ainda não apresenta técnicas de comunicação fixas, mas 

já utilizou alguns apoios de forma a promover o seu conceito e a sua nova loja. A marca 

participou em dois eventos: um no espaço Village Underground e outro na Marina de 
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Oeiras. Outra tática utilizada foi a realização de um teaser de apresentação do espaço da 

loja e da marca com a duração de um minuto. Para além destas práticas, o Armazém das 

Malhas esteve em contacto com três meios da comunicação social: A Revista Sábado, a 

Visão e a Magazine online Lecool, para a elaboração de três artigos sobre o projeto da 

marca e sobre os seus produtos. Quanto à gestão das redes sociais, a marca está fortemente 

presente no Facebook e no Instagram encontrando-se, neste momento, em fase de 

construção do site oficial da loja. Até ao momento, todas as técnicas utilizadas foram 

conseguidas a custo zero porém, outras ferramentas que irão ser desenvolvidas para o 

futuro terão um custo financeiro significante, que será discriminado no final do plano. 

Futuramente, a marca pretende lançar um vídeo com a apresentação da coleção dos novos 

artigos e realizar um catálogo com todos os artigos disponíveis para venda na sua loja.  

Após a análise interna da empresa, conclui-se que os principais pontos fortes que a 

empresa apresenta do seu lado para se destacar no mercado são: a venda de produtos 

nacionais, que é algo cada vez mais apreciado e valorizado quer pelos portugueses como 

também pelos turistas, os produtos oferecidos são modernos mas possuem um toque 

clássico e aprimorado e apresentam a particularidade de serem artigos simples para 

utilização no dia-a-dia. As principais fraquezas com as quais a empresa tem de lidar são: 

a sua localização, pois por um lado existe a vantagem de não haver concorrência mas por 

outro, o facto de ser uma zona residencial pode afetar a procura por parte dos clientes, 

bem como a visibilidade da loja. Por outro lado, a concorrência desleal de alguns grandes 

grupos do setor pode afetar bastante o desempenho da loja, pois torna-se impossível 

concorrer pelo preço e pela variedade face a esses grupos. Desta forma, a loja ganha uma 

necessidade de se diferenciar que, acaba por se constituir como uma vantagem de se 

destacar pelo conceito, pelo nicho de mercado onde se foca e pela qualidade dos seus 

produtos.  

6. Análise SWOT 

Após o desenvolvimento da análise do macroambiente (PESTL), bem como da análise do 

microambiente (análise interna da empresa, clientes e mercado), torna-se imprescindível 

a concretização de uma análise SWOT, onde serão expostos os principais pontos fortes 

da empresa (strenghts), os pontos fracos (weakness), as oportunidades do mercado 

(oportunities) e as ameaças (threats). Esta análise é pertinente na medida em que permite 

analisar quais as vantagens que a empresa tem a seu favor, de forma a conseguir alcançar 

as melhores oportunidades do mercado, conseguindo gerir os seus pontos fracos e lidando 
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com as ameaças que possam surgir no mercado. Esta análise SWOT pode ser consultada 

no quadro II abaixo apresentado.  

 

Quadro II – Análise SWOT – Apresentação dos pontos fortes e pontos fracos da 

empresa, bem como as oportunidades e ameaças do mercado 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- A utilização da malha como foco de negócio 
permite obter produtos particulares 
- Aborda um pequeno nicho de mercado por 
atuar no mercado têxtil com a utilização de 
um só tipo de material: a malha 
- Venda de produtos 100% nacionais 
- Elevada qualidade dos produtos 
- Parcerias com duas marcas com elevado 
know-how na área dos têxteis onde ambas 
detêm de uma elevada notoriedade no setor 
- Atendimento personalizado ao cliente  
 

- Falta de investimento em técnicas e canais de 
comunicação 
-Empresa recente na vertente retalhista que 
ainda reflete uma baixa visibilidade da sua loja 
física  
- Limitações ao nível dos recursos humanos da 
empresa 
- Falta de utilização de técnicas de comunicação 
com o cliente 
- Falta de alguns elementos ambientais na loja 
física que poderiam aumentar a sua visibilidade 
- Localização da loja 
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Aumento das exportações, que poderá ser 
uma mais-valia para a empresa, se optar pela 
entrada no estrangeiro 
- Inexistência de concorrentes diretos na 
zona de localização da loja física 
- Maioria dos concorrentes existentes não 
são diretos, pois não se focam em um nicho 
do mercado têxtil  
- Tendência de aposta por parte das 
empresas na inovação e no desenvolvimento 
no setor têxtil e do vestuário 
- Tendência de crescimento económico 
positivo na economia portuguesa 
 

- Permanência de uma instabilidade económica 
e social significante no país 
- Negócios provenientes do Médio-Oriente que 
vendem a um preço mais baixo 
- Quebra na taxa de empregabilidade no Setor 
Têxtil e do Vestuário 
- Taxa de Desemprego apresenta uma redução 
pouco significativa  
- Concorrência desleal de alguns grupos da 
indústria 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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7. Segmentação, Targeting e Posicionamento 

O público-alvo do Armazém das Malhas é bastante vasto. Os clientes são constituídos 

por homens e mulheres pertencentes a uma faixa etária que começa nos 25 anos e termina 

nos 70 anos. Como o segmento etário é amplo, a marca lida com diversos tipos de pessoas 

e necessidades. São, na sua maioria, pessoas modernas que procuram artigos práticos para 

o seu dia-a-dia, possuem uma independência financeira aceitável e pertencem à classe 

social média. Outro tipo de clientes que constitui o público-alvo da loja são os turistas. 

Estes, por sua vez, são indivíduos na sua maioria mais novos, pertencentes a classes 

sociais elevadas e provenientes de países nórdicos. De acordo com um inquérito realizado 

pelo Turismo de Portugal em 2014, os turistas que visitam Portugal são oriundos 

principalmente de cinco países: Reino Unido, Espanha, França, Alemanha e Brasil. Os 

turistas são, no geral, referentes ao sexo feminino, com 53%, sendo os restantes 47% 

referentes ao sexo masculino. Segundo a mesma fonte, a faixa etária com maior destaque 

é a que intercala dos 25 aos 34 anos. Quanto ao nível de escolaridade estes indivíduos 

possuem, na sua maioria, um grau de instrução elevado sendo que grande parte deles 

concluiu um curso universitário. No caso dos turistas provenientes do Brasil, 

Escandinávia e Espanha estes são pertencentes a uma faixa etária mais alta (dos 40 aos 

45 anos).  

7.1 Segmentação e Targeting 

No processo de segmentação existem algumas variáveis relevantes, nomeadamente:  

- Geográficas, que no caso do Armazém das Malhas o foco é nas pessoas residentes na 

cidade de Grande Lisboa, não só os residentes da zona dos Anjos, como também 

indivíduos de outras áreas da cidade.  

- Demográficas, que neste caso são indivíduos pertencentes ao sexo feminino e 

masculino, que se enquadram na faixa etária entre os 18 e os 34 anos e que pertencem à 

classe média.  

- Psicológicas, esta marca é direcionada para pessoas que valorizem a qualidade dos 

produtos e serviços que adquirem, que exibam um poder de compra significativo e que 

valorizem um serviço personalizado com o cliente.  

- Comportamentais, a marca é focada em pessoas que se preocupem com as tendências 

na área da moda e que valorizem produtos nacionais.  
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7.2 Posicionamento 

A empresa pretende-se posicionar, junto dos seus atuais e potenciais clientes, como uma 

loja forte no setor do vestuário, que consiga transmitir através dos seus produtos uma 

imagem de qualidade e confiança junto do seu target. Paralelamente, a empresa pretende 

alargar o leque de produtos que oferece em loja, de forma a oferecer artigos com maior 

diversidade. Para além disso, a marca deseja fortalecer através de um investimento na 

comunicação as relações estabelecidas com os seus clientes.  

 

8. Planeamento da direção, objetivos e estratégia 

8.1 Direção do plano de marketing 

A direção deste plano de marketing consiste numa estratégia de crescimento para a 

empresa, onde se pretende focar na penetração de mercado. A loja exibe este tipo de 

orientação por oferecer produtos existentes em mercados igualmente existentes, mas 

exibe como prioridade o fortalecimento das relações estabelecidas com os seus clientes 

de forma a conseguir reforçar a empresa em si.   

8.2 Objetivos 

O objetivo principal deste plano, como já foi referido, é aumentar a visibilidade do 

Armazém das Malhas junto do seu potencial e atual público-alvo. Para tal ser alcançado, 

é necessário que a empresa estabeleça alguns objetivos secundários que conduzirão a loja 

a alcançar o objetivo principal. Assim, de acordo com a estrutura de Wood (2007), que 

poderá ser consultada na figura 1, a empresa deve estabelecer alguns objetivos de 

marketing, nomeadamente: fortalecer a imagem da loja, de forma a tornar-se mais 

competitiva até Dezembro de 2016 e conseguir reter/atrair mais clientes potenciais para 

a loja, num período de 6 meses. Quanto aos objetivos financeiros, a marca tem como 

intuito aumentar o número de vendas entre 50% a 55% até ao final do ano de 2016.  
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9. Planeamento para variáveis do Marketing Mix 

 

9.1 Planeamento para produto 

De acordo com o questionário realizado conclui-se que a maioria dos inquiridos, com 

cerca de 85% de respostas, afirma que realiza compras em lojas de comércio local e cerca 

de 61% tem por hábito comprar artigos em malha. A maioria dos respondentes compra 

produtos deste caráter e a frequência com maior destaque é a compra anual com 41%. 

Quanto à produção do Armazém das Malhas, a empresa aposta em produtos nacionais, 

tendo todas as suas fábricas presentes em Portugal. Com o inquérito, concluiu-se que os 

respondentes concordam que os produtos nacionais são de elevada qualidade: com 56% 

e alguns concordam totalmente com 34%. Este resultado é benéfico para o Armazém das 

Malhas, pois a nacionalidade dos seus produtos é um dos pontos de diferenciação da sua 

empresa, o que é e poderá ser valorizado pelos seus atuais e potenciais clientes. Por outro 

lado, a venda de produtos somente em malha também é uma questão que obteve um 

resultado positivo, sendo que 68% das pessoas valoriza essa diferenciação.  

Desta forma, o leque de produtos oferecido pelo Armazém das Malhas mantem-se 

idêntico para dar continuidade ao conceito da loja. No entanto, existem algumas sugestões 

planeadas para o Armazém das Malhas ao nível do produto que são: alargar as categorias 

de artigos oferecidos pela empresa através do acréscimo de uma linha de acessórios para 

homem e mulher. No caso dos acessórios para mulher, a loja pode apresentar uma nova 

gama de acessórios como: brincos, colares e carteiras. No caso dos acessórios para 

homem, os acessórios são: braceletes de relógios e bolsas. Esta linha pode apresentar a 

utilização de malha em alguma aplicação, no entanto não é obrigatório. O principal 

objetivo desta nova linha é aumentar o leque de produtos oferecidos pela marca. Outra 

sugestão associada ao produto é a adaptação da loja física, de forma a oferecer um espaço 

de convívio com bar/café que venda bebidas e alguns snacks. O intuito deste espaço é 

possibilitar ao cliente a análise e ponderação da sua compra conseguindo, 

simultaneamente, desfrutar de um serão na loja enquanto consome uma bebida ou um 

snack. A ideia é acrescentar um ponto de diferenciação à loja, criando um relacionamento 

próximo com o cliente e permitindo uma presença na loja com maior duração. (Para esta 

sugestão seria necessário que a empresa obtivesse um licenciamento para vender 

alimentos e bebidas no seu estabelecimento, desta forma, esta ferramenta só poderá ser 

implementada a longo-prazo, devido ao processo de licenciamento necessário e ao 
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investimento elevado que é exigido). Posteriormente, serão realizados alguns eventos na 

loja de pequena dimensão que têm o intuito de exibir trabalhos de artistas e fotógrafos. 

Esta ideia permite acrescentar vantagem competitiva e visibilidade à loja do Armazém 

das Malhas e, conjuntamente, projetar os artistas que participem neste tipo de eventos. 

Por fim, é importante executar algumas alterações ao nível dos elementos do ambiente da 

loja, permitindo ganhar destaque junto dos seus atuais e potenciais clientes. Desta forma, 

irá colocar-se um sistema de música na loja, bem como um sistema de luzes que atribuem 

uma maior luminosidade ao espaço e que têm como intuito proporcionar um ambiente 

mais agradável ao espaço físico da loja. Estes elementos irão incentivar os clientes a 

alargarem a sua visita à loja, podendo levar a uma potencial aquisição.  

9.2 Planeamento para preço 

Segundo os resultados obtidos no questionário realizado, os preços que os indivíduos 

estão dispostos a pagar por um artigo de malha estão posicionados entre 16€ e 30€, com 

55% das respostas e entre 31€ e 50€ com 27%. Deste modo, os preços aplicados pela 

marca não necessitam de alterações significativas, porém seria atrativo para a marca 

realizar descontos e promoções com maior frequência, para incentivar o consumo por 

parte dos seus clientes.  

9.3 Planeamento para canais de venda 

Quanto ao planeamento dos canais de distribuição e de logística, é sugerida a criação de 

uma loja interativa que funcione como canal online de venda. Desta forma, os clientes 

podem analisar, escolher e adquirir artigos da loja sem a obrigatoriedade de deslocação 

ao espaço físico da marca. A aquisição de uma segunda loja física não é, neste momento, 

uma prioridade para a empresa pois esta encontra-se ainda numa fase prematura no 

mercado.  

9.4 Planeamento para comunicação  

Quanto à questão relativa às associações criadas, quando o cliente pensa em artigos em 

malha, concluiu-se que mais de metade dos respondentes afirmaram que consideram este 

tipo de produtos artigos versáteis e que podem ser utilizados por todos os públicos, com 

cerca de 72%. Este resultado é vantajoso para o Armazém das Malhas, pois é uma 

oportunidade que a empresa tem em desenvolver a visibilidade e imagem da sua loja, 

assumindo-se como uma marca que pode ser associada a qualquer público, mas que pode 

ter uma vertente jovem e apostar em alguns pontos de diferenciação. Quanto à questão 
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relativa ao reconhecimento do Armazém das Malhas, as respostas foram menos positivas, 

pois mais de metade não tinha conhecimento da marca, representado cerca de 89%. Este 

fator poderá ser aperfeiçoado com o planeamento de comunicação da empresa. Quanto à 

questão direcionada ao desenvolvimento de um novo conceito na loja (criar um espaço 

de convívio, com exposições e venda de snacks), cerca de 44% achou interessante e 34% 

muito interessante. De acordo com as reações obtidas no inquérito definiram-se, ao nível 

de comunicação, algumas propostas para o Armazém das Malhas. Estas estão repartidas 

em duas partes: a comunicação integrada online e offline. Ao nível da comunicação 

online, deveria haver um foco na gestão de social media nomeadamente: estabelecer 

contatos com blogues de moda, gerir com maior regularidade o Facebook da marca e criar 

contas em outras redes como Twitter e Instagram, onde a empresa ainda não se encontra 

presente. Quanto à comunicação offline, a marca deverá estar presente em pelo menos um 

meio de comunicação social do setor (revistas/jornais). Por outro lado, a aposta no 

marketing direto é crucial para solidificar os relacionamentos da marca com os seus 

clientes. Desta forma, é essencial que a loja crie um cartão de cliente associado a uma 

base de dados digital, para que a empresa possua informações mais detalhadas sobre os 

seus clientes, dando-lhes uma resposta mais eficaz com a utilização de promoções e com 

o envio de newsletters com notícias da loja. Estes cartões serão atribuídos a um grupo 

restrito de clientes, sendo estes considerados os consumidores regulares e fiéis à loja. 

Simultaneamente, podem ser realizadas promoções direcionadas a esse grupo de clientes 

regulares, com preços especiais em determinadas ocasiões, como no dia do aniversário e 

no Natal. Por fim, a gestão de relações públicas é igualmente importante, pois apoia a 

marca na projeção da imagem que esta quer comunicar ao seu target, exibindo a sua 

vantagem competitiva e ponto de diferenciação. Desta forma, é essencial a realização de 

dois eventos anuais, cujo tema será o lançamento das duas coleções da loja 

(Primavera/Verão e Outono/Inverno).  
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10. Calendarização 

Calendarização das ações propostas para o Armazém das Malhas é apresentada no 

Quadro III 

Quadro III – Ferramentas de Produto, Comunicação na loja, Comunicação online, 

presença nos media e eventos. 

AÇÕES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Outro 

PRODUTO 

Lançamento de linha 
de acessórios para 
homem e mulher 

             

COMUNICAÇÃO DA LOJA FÍSICA 

Sistema de som              

Sistema de luzes              

Criação do cartão de 
cliente 

             

COMUNICAÇÃO ONLINE 

Plataforma online              

Gestão das redes 
sociais 

             

Presença em blogues 
de moda 

             

Envio de newsletters 
para clientes 

             

PRESENÇA NOS MEDIA 

Presença em 
revista/jornal da 
indústria têxtil 

             

EVENTOS 
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Evento de 
lançamento da 

coleção 
Primavera/Verão 

2016 

  
  

         

Evento de 
lançamento da 

coleção 
Outono/Inverno 

2016 

        
  

   

 

 

Notas: 

O lançamento da nova linha de acessórios da marca será no mês de Março, para 

acompanhar o início da coleção Primavera/Verão de 2016.  

A implementação dos novos sistemas de luz e de som para a loja deve ser efetuada no 

mês de Fevereiro.  

A criação da plataforma online da marca é uma ferramenta relativamente dispendiosa. 

Deste modo, a sua implementação será no mês de Maio para existir um intervalo de tempo 

significativo entre as outras ações.  

A gestão das redes sociais deverá ser semanal, de forma a existir uma maior interação da 

marca com os seus clientes, bem como o atendimento a questões e sugestões que possam 

ser expostas pelos mesmos. 

A presença em blogues de moda deverá ser adquirida duas vezes por ano, uma no 

lançamento da coleção de Primavera/Verão e outra no lançamento da coleção de 

Outono/Inverno. Deste modo a marca tem a possibilidade de ganhar notoriedade nas 

linhas dos seus produtos como também na sua loja física.  

A presença no jornal ou revista do setor têxtil deverá ser realizada uma vez no ano de 

2016.   

O cartão de cliente é uma das prioridades, enquanto ferramenta de comunicação, sendo 

importante que a sua produção e disposição na loja seja conseguida durante o mês de 

Janeiro de 2016.  

O envio da newsletter aos clientes será efetuado consoante a base de dados associada aos 

dados dos cartões de cliente. Este processo de envio de informações deverá ser mensal.  

Os eventos de lançamento das coleções: Primavera/Verão e Outono/Inverno de 2016 

deverão ser realizados precisamente na semana de integração das novas linhas na loja do 

Armazém das Malhas, ou seja, respetivamente em Março e Setembro.  

Fonte: Elaboração própria 
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11. Orçamentação 

Quadro IV apresenta orçamentação para Armazém das Malhas e exibe ações e 

ferramentas a desenvolver com respetivos valores (aproximados) 

Quadro IV Orçamentação para o Armazém das Malhas em 2016 

Ações a desenvolver Valor aproximado 

- Lançamento de linha de acessórios para homem 

e mulher 
2000€ 

- Acrescentar sistema de som 300€ 

- Acrescentar sistema de luzes 300€ 

- Criação da plataforma online 10.000€ 

- Criação de contactos com blogues de moda 200€ 

- Presença em revista/jornal da indústria têxtil 600€ 

- Criação de um cartão de cliente 500€ 

- Evento de lançamento da coleção 

Primavera/Verão 2016 
350€ 

- Evento de lançamento da coleção 

Outono/Inverno 2016 
350€ 

Total 
 

14.600€ 

 

 

 

Notas: 

A realização de exposições requer que sejam atribuídas pequenas comissões aos artistas 

pelo tempo que exibem o seu trabalho.  

A presença em blogues de moda é realizada duas vezes por ano (na altura de lançamento 

das duas coleções). O valor da presença no blog é definido pela elaboração e publicação 

de um artigo da loja. 

Na presença em revista/jornal da indústria têxtil, o valor é referente ao espaço da 

publicação. Esta presença é pontual. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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12. Implementação e controlo 

O controlo e implementação das ferramentas apresentadas devem ser realizados com a 

periodicidade adequada, de forma a permitir o sucesso de todas as táticas e ferramentas 

desenvolvidas. Desta forma, existem algumas ferramentas que necessitam de um maior 

controlo por parte da gerência da loja e outras que poderão ser analisadas com um 

intervalo de tempo maior. Assim, quanto às ferramentas que necessitam de maior 

controlo, a periodicidade mais adequada é a semanal e/ou mensal. Quanto às outras, 

poderão ser avaliadas com maior espaçamento de tempo, sendo trimestral, semestral ou 

anual. A periodicidade de controlo das ações sugeridas pode ser consultada através da 

análise do Quadro V, em baixo apresentado.  

 

Quadro V – Implementação e Controlo - Ações de marketing e comunicação com 

respetiva periodicidade de controlo em 2016 

AÇÕES PERIODICIDADE DE CONTROLO 

Gestão da nova gama de produtos Mensal 

Sistema de luzes e música Mensal 

Descontos e promoções Semestral 

Gestão da Loja online Semanal 

Gestão das redes sociais Semanal 

Gestão da presença em blogues de moda Semestral 

Controlo da presença em meios de 

Comunicação Social do setor 
Anual 

Gestão do cartão de cliente Mensal 

Gestão das newsletters/informações enviadas 

ao cliente 
Mensal 

Controlo do evento de lançamento das duas 

coleções anuais 
Semestral/Anual 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Conclusões e recomendações 

Com base na análise da empresa e da sua envolvente externa, pode-se concluir que a 

principal dificuldade com a qual o Armazém das Malhas tem de lidar é a ausência de 

visibilidade da sua loja física. Até ao momento, a empresa alocou um valor bastante 

reduzido na área de marketing e comunicação, valor esse que, gradualmente, deve ser 

mais significativo, de forma a permitir ao Armazém das Malhas alcançar a rentabilidade 

e visibilidade que pretende. No plano de marketing presente foram apresentadas várias 

ferramentas e ações que deverão ser realizadas pelo Armazém das Malhas. Porém, é 

necessário que o investimento em Comunicação e Marketing seja equilibrado e realizado 

em função do lucro obtido em cada ano pela loja. Deste modo, foi apresentado um 

orçamento com ações e ferramentas para um período de um ano, no entanto existem 

algumas sugestões referidas que poderão ser aplicadas a longo-prazo. 

Para o futuro, para além das sugestões apresentadas no plano como a adaptação da loja 

para a oferta de um espaço de convívio, recomenda-se que o Armazém das Malhas invista 

no desenvolvimento de uma loja online.  
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Anexos 

Anexo A 

CONCORRENTES DIRETOS 

 

ACHEGA 
   

ARTIGOS 

DE 

SENHORA 

- Blusas de gola alta 

Lambswool, blusas de gola 

alta, de manga comprida e de 

manga curta em lã merino 

- Calças de lã 

Merino 

- Casaco com gola 

lã merino, casaco de 

malha Roma 

Channel, casaco 

decote redondo 

Lambswool, casaco 

decote redondo 

Merino 

 

- Cachecol de lã 

merino e luvas 

de Lamsbwool 

- Saia lisa 

Merino e saia 

Plissada 

- Xaile com 

folho de 

Lambswool 

 

ARTIGOS 

DE 

HOMEM 

 

- Blusa gola 

alta 

Lambswool e 

de lã Merino; 

Blusa meia 

gola 

Lambswool 

- Cachecol lã 

Merino 

- Pullover de bico 

de homem 

Lambswool e sem 

mangas 

 

 

 

 

LOJA DAS 

MALHAS 

   

ARTIGOS DE 

SENHORA 

- Blusas de manga 

comprida, estampada – 

twin-set 

- Bolero de malha 

 

- Calças em malha 

- Capas e echarpes 

- Casacos: com gola, 

com vivo em preto, de 

manga curta, com 

padrão xadrez, com 

decote em V, casaco 

de lã merino, casaco 

liso, Pullover com 

aplicações; túnicas 

com padrão e riscas 

 

- Camisolas com 

torcidos e canelada; 

de malha fina e 

grossa; de riscas; 

com losângulos; de 

malha fina e lisa; 

de manga larga; 

com aplicações 

 

Média de preços: Mulher – 32,70€ Homem – 27,90€ 
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TROUXA 

MOUCHA 

 

 

  

ARTIGOS DE 

SENHORA 

- Bolsas 

 

- Mantas (unissexo) 

 

 

 

ARTIGOS DE 

HOMEM 

 

- Casaco com capuz, 

camisola com capuz 

- Camisolas simples 

- Acessórios: sapatos, 

cachecóis, meias, bonés e 

gorros 

-Polos 

- Pullovers 

 

 

 

ARTIGOS DE 

HOMEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Blusão simples e 

blusão com fecho 

- Camisola de riscas 

com decote redondo, 

camisola decote 

redondo em malha 

dupla 

 

- Camisola de gola 

alta e camisola com 

gola de malha grossa 

- Camisola simples, 

camisola malha lisa, 

casaco simples 

- Polos: com bolso, 

de manga curta, de 

manga comprida 

(com gola e 

botões), de manga 

comprida (com 

fecho e gola 

subida) 

- Pullover com 

torcidos na frente, 

pullovers em V, 

com losângulos, 

lisos e sem mangas 

Média de preços: Mulher – 38,80€ Homem – 37,90€ 

 

Média de preços: Mulher – 27,50€ Homem – 47,50€ 
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CHICORAÇÃO 

DA SÉ 

   

ARTIGOS DE 

SENHORA 

- Casaco de malha 

básico 

- Casaco de burel 

- Chapéus de vários 

modelos, echarpes e 

estolas 

 

 

- casaco em fazenda 

ninho forrada, casaco 

fazenda Raglan, 

casaco Raglan Burel 

 

 

Capa de malha, 

capa de burel 

Artigos de 

decoração – mantas 

de vários modelos 

ARTIGOS DE 

HOMEM 

 

   

 

 

 

 

BUREL 

   

ARTIGOS DE 

SENHORA 

- Capas 

- Parkas 

- Coletes 

 

- Echarpes 

- Cachecóis 

 

 

 

OUTROS 

ARTIGOS  

 

- Artigos de 

escritório 

- Artigos de 

criança 

- Artigos para animais 

de estimação 

- Artigos para 

decoração – mantas e 

artigos para casa 

 

- Outra vertente do 

negócio: 

Revestimentos em 

burel 

 

 

 

 

 

 

 

Média de preços: (Preços não disponíveis para consulta) 

 

Média de preços: (Preços não disponíveis para consulta) 
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Anexo B 

CONCORRENTES INDIRETOS 

 

LANIDOR 

   

ARTIGOS DE 

SENHORA 

- Túnicas de malha 

- Camisolas de 

malha 

- Casacos de malha 

 

 

- Cardigans de malha 

- Tops e boleros de 

malha 

 

 

- Coletes e ponchos 

de malha 

ARTIGOS DE 

HOMEM  

- Camisolas de 

malha 

 

- Camisolas de malha 

com decote em V 

Camisolas de 

Merino 

 

 

 

 

BENETTON 

   

ARTIGOS DE 

SENHORA 

- Camisolas (caneladas, 

com decote em V, com 

decote redondo, de 

manga curta, bicolor, 

perfurada 

 

 

- Cardigans de 

malha 

- Boleros  

 

 

- Acessórios 

(gorros, cachecóis, 

luvas) 

ARTIGOS DE 

HOMEM  

- Camisolas (decote 

redondo, decote em 

V, estampadas, 

mangas Raglan) 

 

- Pullovers  

- Cardigans  

- Polos 

 

 

 

 

 

 

Média de preços: Mulher – 47,05€ Homem – 55,00€  

 

Média de preços: Mulher – 33,45€ Homem – 39,95€  
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Anexo C 

Guião da entrevista 

 Qual a missão da empresa? 

 Quem são os trabalhadores? Quantos são?  

 Qual é a localização da loja e a área? 

 Que produtos vendem? Qual a origem dos vossos produtos? Quais os principais 

produtos? Em que categorias se organizam? Qual a imagem que a empresa quer 

transmitir dos seus produtos? 

 Fazem novas coleções ou é sempre a mesma?  

 Quais as vendas totais por ano? Quais foram os meses mais fortes e mais fracos 

desde da abertura da loja? Em que altura se vendem mais produtos? 

 Quem é o público-alvo? 

 Que tipo de preços utilizam? Utilizam preços promocionais? 

 Que técnicas de comunicação utilizam ou já utilizaram? Quais os custos em 

comunicação do ano passado? 

 Quantos fornecedores têm? Qual o custo com os fornecedores? O que é que cada 

fornecedor fornece especificamente? Qual o valor total dos custos com 

fornecedores no ano passado? 

 Quanto obtiveram de lucro o ano passado?  

 Como é feita a gestão de equipamentos? 

 Detêm de algum tipo de informação dos clientes? Por que meio? Quantos 

contactos de clientes já obtiveram? 

 Já utilizaram brochuras, merchandising ou outro tipo de ferramenta? 

 Têm estabelecido parcerias? Qual o tipo de relacionamento com estas? 
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Anexo D 

Inquérito 

Q1) Costuma realizar compras em lojas de rua? 

o Sim 

o Não 

Q2) Considere as seguintes frases para avaliar as lojas de comércio local em 

relação às lojas de centros comerciais, onde: 1 – Discordo totalmente e 5 – 

Concordo totalmente 

Frases Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
(2) 

Nem concordo 
nem discordo 

(3) 

Concordo 
(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

São mais antiquadas que as 
lojas de centros comerciais o  o  o  o  o  

As lojas de comércio local têm 
um ambiente mais agradável 

o  o  o  o  o  

As lojas de comércio local são 
mas tradicionais 

o  o  o  o  o  

Os produtos vendidos são de 
maior qualidade nas lojas de 
comércio local 

o  o  o  o  o  

Estas lojas detêm de uma maior 
exclusividade de produtos 

o  o  o  o  o  

 
Estas lojas de rua apresentam 
uma boa relação preço-
qualidade 

 

o  o  o  o  o  

As lojas de comércio local são 
excessivamente caras 

o  o  o  o  o  

As lojas de comércio local são 
mais baratas que outros pontos 
de venda 

o  o  o  o  o  

As lojas de comércio local 
oferecem boas promoções 

o  o  o  o  o  

As lojas de comércio local 
oferecem um atendimento 
mais personalizado 

o  o  o  o  o  

Prefiro realizar compras em 
lojas locais do que em centros 
comerciais 

o  o  o  o  o  
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Q3) Tem por hábito comprar artigos de malha? 

o Sim 

o Não 

Q4) Com que frequência compra artigos de malha? 

Semanalmente o  

Mensalmente o  

Anualmente o  

Duas vezes por ano  o  

Outro o  

 

Q5) Quanto habitualmente costuma gastar num artigo de malha? 

Até 15€ o  

Entre 16€ e 30€ o  

Entre 31€ e 50€ o  

Entre 51€ e 80€ o  

Mais de 80€ o  

 

Q6) Concorda que o consumo de artigos em malha é sazonal? 

Concordo totalmente o  

Concordo o  

Nem concordo nem discordo o  

Discordo o  

Discordo totalmente o  

 

Q7) Que associações faz quando pensa em artigos de malha? 

Artigos sóbrios e mais direcionados a um 
público sénior  

o  

Artigos juvenis  o  

Artigos versáteis que podem ser utilizados 
por todos os públicos 

o  

Nenhuma associação  o  

Outra o  
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Q8) Concorda que os tecidos produzidos em Portugal são de elevada qualidade? 

Concordo totalmente o  

Concordo o  

Nem concordo nem discordo o  

Discordo o  

Discordo totalmente o  

 

Q9) Valoriza que uma marca portuguesa venda produtos somente em malha? 

o Sim 

o Não 

Q10) Se sim, porque é que valoriza os produtos portugueses no geral? 

 Muito 
importante 

(1) 

Importante 
(2) 

Irrelevante 
(3) 

Pouco 
importante 

(4) 

Nada 
importante 

(5) 

Valor 
simbólico 

o  o  o  o  o  

Maior 
qualidade 

o  o  o  o  o  

Marcas 
familiares 

o  o  o  o  o  

Preço mais 
baixo 

o  o  o  o  o  

Design mais 
atrativo 

o  o  o  o  o  

 

Q11) Conhece a loja Armazém das Malhas nos Anjos, em Lisboa? 

o Sim 

 

o Não 
 

Q12) Se sim, como conheceu a loja Armazém das Malhas? 

 

Amigos o  

Família o  

Internet o  

Outro o  
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Q13) Costuma comprar artigos nesta loja? 

o Sim 

o Não 

Q14) Avalie o Armazém das Malhas entre 1 – Discordo totalmente a 5 – Concordo 

totalmente em relação às hipóteses apresentadas 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
discordo 

nem 
concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

O Armazém das 
Malhas apresenta 
preços bastante 
acessíveis para os 
produtos que 
oferece 

o  o  o  o  o  

O Armazém das 
Malhas realiza com 
frequência 
promoções 
atrativas 

o  o  o  o  o  

O Armazém das 
Malhas oferece um 
serviço 
personalizado e 
cómodo 

o  o  o  o  o  

O Armazém das 
Malhas detém uma 
boa localização e é 
de fácil acesso 

o  o  o  o  o  

 

O Armazém das 
Malhas apresenta 
um ambiente 
agradável 

 

o  o  o  o  o  

 

Q15) Acharia interessante uma loja de roupa, de comércio local, passar a ter um 

espaço de convívio que permitisse a realização de outras atividades para além da 

venda de roupa, como exposições de fotografia? 

Nada interessante o  

Pouco interessante o  

Indiferente o  

Interessante o  

Muito interessante o  
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Q16) Sexo 

o Feminino 

o Masculino 

Q17) Idade 

<18 o  

18-24 o  

25-34 o  

35-44 o  

45-54 o  

55-64 o  

Idade igual ou superior a 65 anos o  

 

Q18) Residência  

Lisboa o  

Porto  o  

Outra o  

 

Q19) Rendimento  

<500€ o  

500€-1000€ o  

1000€ - 1500 € o  

1500€ - 2000€ o  

>2000€ o  

Sem resposta  o  

 

Q20) Ocupação 

Estudante o  

Empregado o  

Desempregado o  

Reformado o  

Outro o  

 

Q21) Habilitações literárias 

Ensino básico  o  

Ensino secundário o  

Licenciatura  o  

Pós-graduação o  

Mestrado o  

Doutoramento  o  

Outro o  
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Anexo E 

Gráficos do inquérito (Qualtrics) 

Gráficos extraídos para representação de cada fase do inquérito (referência a 

lojas de rua, hábitos na compra de malha, qualidade de tecidos portugueses e 

criação de espaço para convívio no Armazém das Malhas. 

 

Q1) Costuma realizar compras em lojas de rua? 

Fonte: Qualtrics 

 

Q3) Tem por hábito comprar artigos em malha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Qualtrics 
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Q8) Concorda que os tecidos produzidos em Portugal são de elevada qualidade? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Qualtrics 

 

Q11) Conhece a loja Armazém das Malhas localizada nos Anjos, em Lisboa? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Qualtrics 

 

Q15) Acharia interessante uma loja de roupa, de comércio local, passar a ter um espaço de 

convívio que permitisse a realização de outras atividades para além da venda de roupa, como 

exposições de fotografia? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Qualtrics 

 


