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A Hope, marca mais popular do mercado brasileiro de lingerie, dá novo fôlego à sua rede de 
franquias com a ampliação do mix de produtos e um novo layout de loja que deixa as clientes 
à vontade. 
 
 

 
 
 
Para garantir um lugar no coração e na mente do consumidor, de tempos em tempos toda 
marca – grande ou pequena – precisa rever sua atitude em relação ao mercado. Foi pensando 
assim que a Hope, com a experiência de 40 anos no mercado de lingerie, planejou entrar de 
cabeça no mundo das franquias em 2007.  
 
Presente em 5 mil pontos-de-venda no Brasil e no mundo, porém sem lojas próprias, a marca 
acaba de colocar em operação seu novo plano de expansão com a loja franqueada do 
Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Uma das estratégias embutidas nas franquias é mostrar 
às clientes que Hope não é mais apenas sinônimo de calcinhas.  
 
Apostando inicialmente na linha praia (que já corresponde a 20% das vendas nas franquias), 
acessórios e cosméticos, além de diversificar ao máximo o mix de lingeries, a marca pretende 
migrar para o conceito de "bodywear", ou seja, oferecer tudo o que a mulher usa diretamente 
no corpo.  
 
Mesmo tendo em mãos um planejamento para a expansão através de franquias desde 2005, 
foi neste ano que o projeto realmente começou a sair do papel. A gerente de franquias Cyntia 
Coutinho entrou há quatro meses na empresa para literalmente "fazer acontecer", e até o final 
do ano vai inaugurar seis novas lojas – três na capital paulista, duas no Rio e uma em João 
Pessoa (PB).  
 
Priorizando os espaços dentro de shoppings, a Hope busca uma reafirmação da sua presença 
no mercado de lingerie, sofisticando a imagem da empresa sem perder o contato com as 
clientes. "Trata-se de uma marca popular, porém é a maior do País no segmento de lingerie, e 
isso deve estar presente. Qualquer mulher, de qualquer classe social, usa nosso produto", 
argumenta Cyntia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Operação piloto 
 
 

 
Cyntia (esq.) e o casal Soares: aposta na boa relação com os franqueados 

 
A primeira franquia oficial da marca foi inaugurada em dezembro de 2005, no Shopping Center 
Norte, em São Paulo. Praticamente em caráter de experiência, a franqueada Regina Grynszpan 
aceitou o desafio de ser a pioneira devido ao bom relacionamento com a empresa durante seus 
20 anos no varejo de lingeries. "Sandra Chayo (proprietária da Hope) me falava do desejo de 
abrir uma franquia.  
 
Juntamos a minha experiência em loja com a dela em fábrica e criamos a oportunidade de 
instalar a primeira unidade", conta. Mesmo admitindo um começo "caótico", e lembrando de 
tempos em que prometia não abrir mais nenhuma loja, Regina administra duas obras em 
andamento: suas futuras franquias Hope nos shoppings Higienópolis e Bourbon, também na 
capital paulista. A primeira abre este mês, e a segunda está com inauguração marcada para 
fevereiro do ano que vem. 
 
Ser o primeiro franqueado naturalmente tem seus prós e contras, como destaca Regina. Ela 
pôde contar com um acompanhamento exclusivo da sua operação, porém enfrentou 
dificuldades em algumas áreas, como em propaganda, por exemplo.  
 
"Investir em comerciais e produtos exclusivos para apenas uma loja revender não é viável", 
reconhece. Mesmo assim, ela classifica o desempenho da loja-piloto como "dentro da 
expectativa", e hoje, prestes a completar dois anos de portas abertas, atende cerca de 1,5 mil 
clientes por mês no Center Norte.  
 
Para Regina, a abertura de novas franquias deve otimizar o negócio – dela e dos novos 
franqueados –, uma vez que a Hope agora vê sua rede de lojas se materializar e manifesta a 
vontade de fincar definitivamente sua bandeira no terreno dos shoppings. Segundo a 
franqueada, quanto mais lojas forem abertas, melhor. "Quanto à concorrência, acredito que 
cada um está num lugar e tem seu público, o que não implica numa disputa direta pelos 
consumidores", diz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visual reformulado 
 

 
 
O acompanhamento da primeira loja serviu como base para o aperfeiçoamento do plano de 
franquias da Hope. Além das referências para uma boa administração das franquias, a 
empresa decidiu investir num projeto arquitetônico de impacto, que foi assinado pelo arquiteto 
Arthur Casas. Seguindo estes preceitos, a nova loja do Shopping Ibirapuera foi inaugurada em 
agosto deste ano, no modelo em que as próximas lojas vão seguir a partir de agora.  
 
A reformulação no ponto-de-venda tem como principal objetivo deixar as clientes mais à 
vontade para escolher e experimentar as peças, em um sistema praticamente de “self-
service”. Isso permite que elas associem diversas peças, do jeito que quiserem, combinando 
cores e estampas diferentes.  
 
"Foi tudo reformulado. E, com esse visual, a Hope está pronta para se espalhar pelo Brasil", 
conta Cyntia, a gerente de franquias. Diariamente, ela trabalha focada em encontrar os 
melhores franqueados, e ao mesmo tempo fica de olho para não perder nenhuma 
oportunidade nos shopping centers, pensando no posicionamento da marca nacionalmente. 
"Em Salvador, apareceu uma franqueada excelente, mas que não entende de loja. Fui até lá e 
dei as coordenadas para ela poder iniciar o negócio. Em março, ela inaugura duas lojas na 
capital baiana, uma no Shopping Iguatemi e outra no Shopping Barra", conta. 
 
O franqueado Adézio Soares não deixou a chance passar. Após dois meses de negociação com 
a Hope, ele e Isabel, sua mulher, foram atrás de um bom ponto e não hesitaram diante da 
oportunidade no Shopping Ibirapuera.  
 
A franquia, recém-inaugurada, recebe cerca de 80 clientes todos os dias, e os franqueados 
prevêem retorno do investimento em 24 meses. A proximidade do Aeroporto de Congonhas, 
hotéis e centros de convenções faz com que a loja tenha um público flutuante, com muitos 
clientes que estão de passagem pela cidade.  
 
Satisfeito com o negócio, o casal Soares também está com mais duas lojas Hope em obras. De 
acordo com os franqueados, a estratégia será diversificar o público, atingindo os executivos no 
Shopping Paulista, na Avenida Paulista, e também a classe A da zona leste da capital, no 
Shopping Anália Franco.  
 
"Abrir mais de uma loja dá volume para o negócio e uma base maior para a operação. Nessas 
novas unidades devo obter o retorno do investimento mais rápido, pois há menos concorrência 
de outras lojas de lingerie", espera. 
 
Ao decidir investir no universo de confecção feminina, Adézio optou pela Hope quando 
percebeu a chance de se aliar a uma marca muito presente no dia-a-dia das mulheres, tendo 
como exemplo sua própria família. "Todo mundo lá em casa usa Hope, minha mulher, minha 
mãe, minhas irmãs...", conta. Depois de abrir as portas, o franqueado pode confirmar essa 
percepção de que a marca tem realmente uma relação de proximidade com as clientes e, 
percebendo isso, a regra é cultivar novas paixões entre a Hope e as clientes. "Em nossos 



feedbacks para a fábrica, estamos incentivando a linha teen, pois é uma questão de 
fidelização: a mocinha vai crescer e continuará nossa cliente para sempre", prevê. 
 
Bom relacionamento 
 
Na opinião de Cyntia Coutinho, o sucesso da franquia está no relacionamento com o 
franqueado. "Você deve escolher bem as pessoas. Bom investidor só não adianta, pois só 
compra. Quero gente que entenda de loja", comenta.  
 
Estando à frente do processo de expansão da empresa há apenas quatro meses, ela sabe que 
ainda há alguns detalhes para acertar, e admite que a empresa encara um momento novo nos 
40 anos de história. Mas isso não é motivo para apreensão, pelo contrário – na prática é que 
os pequenos problemas são resolvidos, segundo Cyntia.  
 
Acreditando nisso, a gerente de franquias aposta na sua boa relação com os franqueados para 
obter sucesso nesta nova empreitada da Hope.  
Inicialmente a empresa prioriza novas unidades nas capitais Brasília, Goiânia e Belo Horizonte, 
porém, Cyntia diz estar em negociação com todo o País. "Se eu tivesse atendido metade das 
pessoas que me procuraram, estaria com a agenda de 2008 cheia." 
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