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RESUMO
O presente caso conta a atuação de um conhecido varejo de moda feminina, a Enjoy, tendo 
como base o composto varejista de marketing, também conhecido como os “Seis Ps do Ma-
rketing de Varejo”, e abordando as diferenças existentes entre este e o tradicional Composto 
de Marketing, ou “Quatro Ps”. A análise explora, além do histórico da empresa e seu desen-
volvimento, o mercado da moda e a atuação da Enjoy, bem como os principais atributos do 
composto de varejo existentes na estratégia adotada pela empresa. O marketing da moda é 
também citado, em especial seus objetivos e as teorias de propagação da moda, tendo em 
vista que o ciclo de vida da moda tende a ser cada dia menor. Algumas questões são colocadas 
para discussão, possibilitando explorar mais ainda os conceitos expostos no caso.
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1 Este caso foi escrito inteiramente a partir de informações cedidas pela empresa e outras fontes 
mencionadas no tópico “Referências”. Não é intenção do autor avaliar ou julgar o movimento estratégi-
co da empresa em questão. Este texto é destinado exclusivamente ao estudo e à discussão acadêmica, 
sendo vedada a sua utilização ou reprodução em qualquer outra forma. A violação aos direitos autorais 
sujeitará o infrator às penalidades da Lei. Direitos Reservados ESPM.
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 O Brasil é um país onde a moda se mostra cada vez em maior magnitude. Desde an-
tes de despontarem modelos conhecidas globalmente, como Gisele Bündchen, Alessandra 
Ambrosio e Isabeli Fontana, o Brasil sempre se destacou por criar moda regional ou internacio-
nalmente. Isto se reflete também no mercado brasileiro têxtil e de vestuário, em particular o 
feminino.
 Segundo Erika Schmid (2004), as pessoas utilizam várias linguagens para se comuni-
car, além das conhecidas comunicações verbal e escrita. Uma das mais importantes linguagens 
utilizadas, desde que o frio fez com que o homem da pré-história vestisse peles de animais para 
aquecer seu corpo, é a linguagem da moda. “A linguagem da moda se insere dentro do próprio 
desenvolvimento da humanidade e por isso mesmo está intimamente ligada à sua evolução e 
mudança de costume”. A roupa, como qualquer idioma, pode ser expressa com um sotaque es-
trangeiro que identifica imediatamente aquele que a veste como nativo de outro país. A roupa e 
a moda parecem ter uma linguagem própria. 
 Para Rodrigues (2006), os indivíduos utilizam roupas e acessórios de moda não apenas para 
se protegerem do frio, do calor, de arranhões ou simplesmente para não ficarem nus. No varejo de 
moda, há consumidores que pagam preços elevados, comprando peças de roupas que cumprem 
suas funções básicas, mas também trazem consigo algo mais, que venha a satisfazer desejos e ne-
cessidades. Os consumidores de lojas de grifes estão em busca de status e prestígio, e fazem uso 
das roupas como objetos que promovem o sucesso, o poder, a elegância, e diversos atributos que 
serão exibidos para o grupo social a que o indivíduo pertence ou deseja pertencer. As grandes grifes 
procuram basear seu planejamento de produto e sua comunicação nas necessidades e desejos desse 
público em particular. O atendimento dentro da loja é diferenciado; os atendentes, normalmente tra-
jando modelos elegantes, são treinados para se comunicar com pessoas de classe social mais elevada. 
A disposição dos elementos dentro da loja sugere uma atmosfera limpa, sem cartazes informando 
preços ou formas de pagamento, o que ocorre no varejo de moda convencional direcionado ao con-
sumo de massa. Estas informações são transmitidas pelo vendedor, geralmente após o consumidor já 
ter decidido pela compra. Outro fator diferenciado nesse varejo é a quantidade de peças disponíveis 
na loja, as quantidades normalmente são mínimas ou as peças são únicas, para reforçar o atributo da 
exclusividade que vai criar o status que esse público procura, diferentemente do varejo massificado, 
em que exclusividade não é um atributo tão valorizado. 

Entretanto, as empresas de vestuário de gran-
de porte respondem por 16% do mercado na-
cional. As microempresas, devido a várias difi-
culdades, respondem por apenas 8%, ficando 
as empresas de médio porte que, junto com 
as pequenas, somam 66% da produção total 
brasileira (conforme informado pelo Institu-
to de Estudos e Marketing Industrial), como 
aquelas que atendem grande parte da popu-
lação.

Tendo em vista este contexto, o pre-
sente estudo apresenta a Enjoy, empresa va-
rejista de moda feminina, situada no Rio de 
Janeiro, cuja origem data de 1996.

 

Figura 1 – Loja Enjoy

Fonte: www.coisasdejorge.blogspot.com (2010)
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Marketing de moda 
 De acordo com Cobra (2007), a moda é um negócio que costuma seguir a tendência 
da economia do país. Assim, em uma situação de crise, os estilistas passam a produzir coleções 
mais baratas, além de acompanhar também os estilos de vida das pessoas, seus comporta-
mentos, suas necessidades e, principalmente, seus desejos. Por outro lado, em um contexto 
de opulência, a moda também pode refletir tal situação, com coleções mais dispendiosas e 
sofisticadas sendo divulgadas e oferecidas.
 O ciclo de vida da moda tende a ser cada dia menor, demonstrando uma evolução 
muitas vezes veloz, a partir da qual percebe-se que os produtos de moda devem exercer, no 
curto prazo, um considerável fascínio para atrair o maior número de consumidores dispostos a 
comprar, suprindo suas necessidades e desejos o quanto antes. Parente (2000) explica que há 
três teorias capazes de explicar de que forma o ciclo da moda pode ser percorrido: a primeira, 
conhecida como Fluxo Vertical (ou Trickle Down, em inglês), é a mais clássica, e indica que a 
moda se inicia pelas classes econômicas mais altas, com modelos exclusivos sendo produzidos 
com material de alta qualidade. Esta moda passa a ser copiada ou imitada e vai-se massifican-
do, tornando-se acessível às classes menos abastadas. É tipicamente a situação que se observa 
em países como o Brasil. A segunda teoria, um tanto mais recente, é conhecida como Vertical 
de Cima para Baixo, ou Bottom Up. Segundo ela, a moda atual é concebida nas ruas e depois 
vai sendo incorporada pelos estilistas da grifes, como no caso da Tommy Hilfiger. Finalmente, 
a teoria do Fluxo Horizontal (ou Trickle Across) indica que a moda seria difundida para diversos 
segmentos da população rapidamente, independentemente da classe social de cada um, por 
existirem vários formadores de opinião em todos os segmentos de mercado, os quais influen-
ciariam a decisão de compra dos demais membros dos grupos em questão. Esta é uma teoria 
típica de países mais desenvolvidos. As teorias da propagação da moda estão ilustradas na 
Figura 2.

 Portanto, segundo Cobra (2007), o papel do marketing de moda é descobrir neces-
sidades e desejos explícitos e ocultos, com a finalidade de desenvolver produtos que, por se-
rem de moda, se transformem rapidamente em objetos de desejo, encantando e seduzindo as 
pessoas. Assim, quando o desejo vira uma necessidade, esquece-se do que é preciso de fato. 
Como dizia Coco Chanel (1883-1971), “o luxo é o supérfluo de que você tanto necessita”.
 Assim, a Enjoy surgiu no mercado carioca, nos anos 1990, após a quebra da Mesbla, grande 
magazine da época, para quem os futuros donos da Enjoy vendiam, por meio de uma confecção, 
produtos do ramo de roupas. De lá para cá a Enjoy cresceu de uma pequena loja de varejo para uma 
grande rede de lojas, localizadas em diversas regiões brasileiras. Hoje há 26 lojas próprias, sendo 18 no 
Estado do Rio de Janeiro (16 na capital, sendo 12 dentro de shopping centers e duas em Niterói), cinco 
em São Paulo e três em Belo Horizonte. 

 

TrickleÊdown
FluxoÊvertical
SeguirÊoÊl’der

BottomÊup
FluxoÊverticalÊdeÊbaixoÊ

paraÊcima
AÊruaÊditandoÊaÊmoda

TrickleÊacross
FluxoÊhorizontel

L’derÊfazÊparteÊdoÊmeio

Figura 2 – Teorias de propagação da moda

Fonte: Parente (2000)
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 A Enjoy, a partir do ano de 2004, passou a utilizar franquias e ampliou sua área de 
atuação. Em 2010 já eram mais de 20 franquias no País.
 O público-alvo da empresa é basicamente mulheres na faixa etária em torno de 35 
anos, de classes sociais média-alta e alta, de boa formação intelectual, apesar de a Enjoy atrair 
também pessoas de idade um pouco superior. 
 O conceito do Mix (ou composto) de Marketing – conhecido como “4 Ps  do Ma-
rketing” –, criado por Jerome McCarthy na década de 1960 (apud KOTLER e KELLER, 2005) 
indica que as atividades de marketing, que podem assumir muitas formas, são melhor 
descritas por meio de quatro ferramentas de marketing fundamentais, que a empresa usa 
para buscar seus objetivos. Assim, surgem as variáveis denotadas, cada uma, por um “P” 
específico, como mostrado na Tabela 1.

 Os 6 Ps do Varejo surgem como uma adaptação do composto de marketing proposto 
por McCarthy. O composto de varejo, então, é entendido como um conjunto de fatores que os 
varejistas usam para influenciar na escolha de produtos e serviços por seus clientes, atraindo-

-os para seu negócio. 
 A estratégia do mix de marketing de varejo vai além do mix de marketing de outros 
tipos de empresas, por ser composto por seis variáveis (os 6 Ps), por meio das quais o adminis-
trador varejista age como um gestor de marketing mix de produtos, preço, propaganda e pro-
moções, e também de atendimento e serviços ao consumidor, apresentação, layout e exposição 
de produtos e, por fim, localização varejista. Um resumo dos 6 Ps está apresentado na Tabela 2, 
construída a partir dos 4 Ps do marketing tradicional.

 

 4ÊPsÊÊdoÊMarketing

PRODUTO

PRE‚O

PRA‚A

PROMO‚ÌO

Caracter’sticasÊrelacionadas

VariedadeÊdeÊprodutos,Êqualidade,Êdesign,Êcaracter’sticas,Êembalagem,Ê
serviços,Êgarantias

PreçoÊdeÊlista,Êdescontos,formasÊdeÊpagamento,ÊprazosÊdeÊpagamento,Ê
financiamentosÊ

Canais,Êcobertura,Êlocais,Êestoque,Êtransporte,Êlog’sticaÊ

Propaganda,Êpublicidade,Êrelaç›esÊpœblicas,ÊmarketingÊdireto,ÊforçaÊ
deÊvendas

Figura 3 – Símbolo da Enjoy

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2005)

Fonte: http://www.fastjob.com.br/clubedevantagens/imagens/logo_enjoy.gif (2010)

Tabela 1 – Os 4 Ps do Marketing
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6 Ps na Enjoy
 Como citado, para se compreender a empresa em seu contexto varejista, é interes-
sante que ela seja analisada com base no composto varejista de marketing, uma vez que por 
meio dele será possível perceber o que é vendido, de que forma, como é feita a divulgação, 
a precificação e outros detalhes mais, referentes à forma varejista de atuação da Enjoy.

Produto
 Com relação às linhas de produtos oferecidas, nota-se o predomínio de roupas, calça-
dos e acessórios relacionados ao vestuário feminino. 
 Os produtos ofertados pela Enjoy são desenvolvidos pela própria empresa, a partir de 
pesquisas específicas sobre a propensão do mercado, em diversas fontes, inclusive no exterior, a 
fim de buscar a disposição atual da clientela e dos potenciais clientes. Assim, a empresa passa a 
ter a facilidade de oferecer produtos exclusivos e com qualidade, de forma a atrair os clientes por 
ela almejados.  
 O fornecimento dos produtos é algo bastante relevante no varejo. Os fornecedores da 
Enjoy são exclusivos e devem manter um alto grau de qualidade, em termos de assiduidade, 
pontualidade e cooperação.   
 O mix de produtos oferecido pela Enjoy é dividido em linhas, sendo que cada uma 
tem suas peculiaridades, e pode-se observar que as linhas principais englobam calças, blu-
sas, vestidos e saias. Cada linha fica ao encargo de uma pessoa responsável, havendo ainda 
as linhas de “produtos especiais”, de acordo com o site da empresa (2010), compostas por 
produtos pautados em denim, moda básica, liocel, malharia e tricô.
 Há também uma preocupação com os estoques e a Enjoy se preocupa em oferecer 
uma ampla variedade de produtos, a fim de reduzir o esforço do cliente em obter o que deseja.
 Por fim, é importante destacar a mudança que vem ocorrendo nos produtos. Até 
2005, a empresa era vista como marca para senhoras, o público-alvo era a mulher de 45 
anos. A empresa vem se reposicionando nos últimos anos e agora busca atingir a mulher 
de 35 anos. Para isso, a Enjoy está exigindo mais de seu departamento de estilo, com pro-
dutos mais jovens, de alta qualidade e que acompanhem as tendências de moda.

Preço
 Os donos da empresa acreditam que a marca ganha seus clientes devido à dife-
renciação no atendimento e na modelagem das roupas. A Enjoy não é, e não aparenta 

 

Comunicaç‹oÊvisualÊeÊsinalizaç‹o,Êlayout,Êcomforto,
departamentalizaç‹o,Êplanograma,Êdecoraç‹o,ÊatmosferaÊ

RapidezÊnoÊatendimento,Êcortesia,Êqualificaç‹o
tŽcnicaÊparaÊatenderÊoÊpœblico,ÊserviçosÊoferecidos

Propaganda,Êpublicidade,Êrelaç›esÊpœblicas,Êmarketing
direto,ÊforçaÊdeÊvendas

Canais,Êcobertura,Êlocais,Êestoque,Êtransporte,Êlog’stica

PreçoÊdeÊlista,Êdescontos,ÊformasÊdeÊpagamento,Ê
prazosÊdeÊpagamento,ÊfinanciamentosÊ

VariedadeÊeÊsortimentoÊdeÊprodutos,Êqualidade,Êdesign,
caracater’sticas,Êembalagem,ÊserviçosÊagregados,Êgarantias,Ê
linhasÊdeÊprodutoÊdeÊfunç‹oÊsimilar

Caracter’sticasÊrelacionadas6ÊPsÊÊdoÊMarketingÊdeÊVarejo

LINHASÊDEÊPRODUTOS

PRE‚O

PONTOÊEÊLOCALIZA‚ÌO

PROMO‚ÌO

PESSOAL

APRESENTA‚ÌO

Tabela 2 – Os 6 Ps do Marketing de Varejo

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2005) e Parente (2000)
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demonstrar a intenção de ser, líder em preço (PORTER, 1997). Segundo a tipologia de 
Porter (1997), percebe-se que os clientes são atraídos devido à diferenciação proporcio-
nada pelo atendimento e pela modelagem das roupas. A empresa utiliza o objetivo da 
paridade em preço que, de acordo com Parente (2000), indica um diferencial aceitável 
do preço, quando comparado aos preços líderes do mercado em que atua.
 Como em qualquer mercado de varejo, não é possível identificar antecipadamente 
os produtos que agradarão os clientes nas temporadas futuras, então liquidações podem 
ser necessárias num prazo não muito longo. Vale lembrar aqui as situações em que liquida-
ções normalmente ocorrem no varejo, com as respectivas demarcações de preço (PARENTE, 
2000):

•	 Demarcação cedo: refere-se a demarcar os preços, reduzindo-os logo que a demanda 
pelos produtos indicar uma queda ou uma posterior sobra de estoque. Esta prática é 
normalmente percebida em varejistas com alto giro de estoque.

•	 Demarcação tarde: significa a demarcação (redução) de preços no final da 
estação, para que seja viável a venda dos produtos a preços normais pelo 
maior prazo possível. Neste caso, é necessária uma redução maior de pre-
ços, a fim de atrair clientes e estimular vendas, como no caso das grandes 
liquidações anuais ou periódicas.

Promoção 
 Em termos de promoção, o foco da Enjoy recai sobre a promoção de vendas – em 
menor grau – e a propaganda propriamente dita, realizada por meio de outdoors na cida-
de e em revistas como Elle e Vogue, cujo público-alvo tem algum interesse no tema moda. 
 Outras formas de divulgar a marca e fazer promoção da Enjoy se dão por meio de 
eventuais demonstrações de produtos e premiações, no caso de uma venda atingir ou superar 
um valor considerado elevado, em certas épocas do ano. Há ainda situações em que kits pro-
mocionais são disponibilizados como, por exemplo, no Dia das Mães, Natal, e também no Dia 
Internacional da Mulher. 

Atendimento
 No setor em questão, percebe-se que o atendimento é algo que pode gerar uma di-
ferenciação, falando-se em termos gerais. Quando o atendimento é considerado bom pela 
clientela, esta se sente mais à vontade para visitar e recomendar a loja a quem quer que seja, 
endossando a experiência positiva da compra.
 A Enjoy, a fim de fornecer um canal de auxílio para a cliente em apuros, conta também 
com um serviço de atendimento ao consumidor (SAC), que pode ser acessado durante o horário 
comercial ou pelo site da empresa.  

Apresentação
 Considerando a apresentação como um ponto-chave para o relacionamento en-
tre empresa e cliente (PARENTE, 2000), além da comunicação entre ambos, nota-se que a 
Enjoy tenta adequar suas lojas, em termos de apresentação, a um padrão, o que facilita na 
determinação de uma “identidade”. Há interesse em transparecer o glamour das peças ofe-
recidas não apenas nas vitrines, mas também dentro das lojas, proporcionando conforto 
por meio de atributos como a limpeza, o aroma, a arrumação e outros mais. 
 Apesar dos esforços para manter uma identidade, a Enjoy dispõe de lojas de 
formatos e tamanhos distintos, e muitas vezes o fato de um estabelecimento ser mais 
largo, mais comprido ou mais estreito impacta na apresentação da loja como um todo. 
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Exigências do público a ser atendido e a localização específica (shopping center ou loja 
de rua) também podem influenciar no layout da loja e em sua estrutura e aspecto.

Figura 4 – Ambiente interno da loja Enjoy

Figura 5 – Ambiente da Enjoy – Caixa e acessórios

Fonte: Enjoy (2010)

Fonte: Enjoy (2010)
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Praça (Ponto)
 A Enjoy busca sempre estar localizada nos melhores pontos da cidade, tanto 
em shopping centers quanto em ruas comerciais. Dentro de um centro comercial, como 
um shopping, por exemplo, nota-se que a empresa busca localizar-se perto de outras 
marcas de renome, e também próximo às escadas rolantes, onde há um maior fluxo de 
potenciais clientes, evitando cantos isolados, onde não há muito movimento de pessoas.

Questões para discussão:

1. Discuta a importância da segmentação na estratégia de uma loja como a Enjoy.

2. Quais as variáveis macroambientais de maior impacto na estratégia usada pela Enjoy? Por 
quê?

3. Como você analisa o produto da Enjoy com base no ciclo de vida do produto? Pode-se pen-
sar em um rejuvenescimento da marca?

4. O que pode ser sugerido à Enjoy para não precisar aumentar os preços finais cobrados dos 
clientes, tendo em vista a situação atual da empresa e do mercado, e considerando acirrada 
a competição em termos de preço nesse mercado de atuação? 

Figura 6 – Loja Enjoy em shopping center

Fonte: Enjoy (2010)
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