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Marca que virou sinônimo de categoria, Lycra chega a meio século de existência. A etiqueta, 
que é referência mundial para as roupas com elastano, comemora pesquisa do Instituto Think 
Tank, que aponta que o fio tem 90% de brand awareness. Fabiana Gutierrez, gerente de 
comunicação de Lycra, conta que um dos principais desafios é aumentar a identificação da 
marca nas etiquetas, seu maior canal de comunicação com o consumidor final. 
 
A Lycra faz pesquisas regulares para avaliar a marca? 
 
Normalmente, a empresa faz pesquisa a cada dois anos para avaliar uma série de itens, como 
por exemplo, a percepção da marca pelo consumidor, o seu relacionamento com a marca, o 
desejo das peças com a etiqueta, posicionamento e atributos da Lycra. O objetivo é 
identificar como o consumidor se relaciona com a peça de roupa em geral.  
 
E quais são os resultados da última pesquisa? 
 
O último estudo desenvolvido pelo instituto Think Tank, no ano passado, apontou que o fio 
Lycra é reconhecido por 90% dos consumidores no mundo, sendo que o Brasil é o País onde a 
marca tem o maior reconhecimento: 99% de brand awareness. 
 
A que a Lycra atribui o sucesso da marca no Brasil e no mundo? 
 
Isso se deve à inovação constante e pela própria força da marca. O fio Lycra e todos os 
produtos ligados à marca estão sempre evoluindo de acordo com as necessidades do 
mercado, com a criação, por exemplo, de fios mais pesados, mais leves e resistentes ao 
cloro. A Lycra busca identificar o que o consumidor quer e como a marca pode estar presente 
de alguma forma. 
 
Quais são as prioridades em termos de investimento? 
 
Nesses últimos 50 anos, houve um investimento forte na marca, em material de ponto-de-
venda (PDV), treinamento de promotoras, para identificar como o consumidor reconhece 
quando há Lycra nas peças. A etiqueta é um dos maiores canais de comunicação com o 
consumidor final. O outro pilar é a comunicação propriamente dita, principalmente com a 
mulher, maior consumidora das peças Lycra. A maior parte das roupas com Lycra é feminina, 



embora hoje tenha cuecas, meia e até calças jeans para o homem com elastano. A mulher 
tem uma relação mais forte com a marca. Já o homem, identificamos pelas pesquisas que a 
partir do momento que experimenta peças com Lycra, ele é bastante fiel, não troca por outra 
marca.  
 
Em quais segmentos a Lycra tem maior penetração? 
 
Hoje tem fio Lycra em quase todos os tipos de peças, mas temos presença muito forte na 
moda íntima e moda praia, com penetração de 99%. O fio elastano revolucionou o mercado, 
pela sua elasticidade em peças como meia-calça, meia esportiva e roupas em geral. Também 
tem crescido muito a penetração do elastano na confecção de peças jeans. O uso de elastano 
na confecção de jeans já é de 60%. 
 
O que é feito para combater as falsificações de Lycra? 
 
A etiqueta do fio Lycra traz um código verificador de autenticidade para evitar sua 
falsificação. Nos últimos anos, a companhia também tem desenvolvido um programa global 
de proteção às marcas para identificar e coibir empresas, confecções e produtos que tentam 
pegar carona na força da marca. 
 
Qual é a origem da marca? 
 
Lycra foi inventada nos Estados Unidos, sendo que duas das dez fábricas existentes no 
mundo ficam no Brasil. Aqui, a primeira fábrica foi inaugurada em 1974. 
 
Qual é o foco da comunicação? 
 
O foco é o material impresso em PDVs, treinamento e basicamente mídia impressa. 
Normalmente, fazemos ações mais voltadas para as revistas femininas. A campanha global 
atual, “Roupas que se apaixonam por você”, começou a ser veiculada em abril do ano 
passado. A marca fez uma ampla pesquisa para identificar que linha de comunicação deveria 
seguir. A pesquisa foi feita em cinco grandes cidades do mundo, São Paulo, Milão, Nova York, 
Londres e Tóquio. A criação do conceito é da Fallon Londres e aqui no Brasil foi lançada pela 
Mohallem Meirelles. A aprovação do conceito foi unânime, embora as culturas das cidades 
sejam tão diferentes. 
 
E qual o balanço da campanha? 
 
A percepção é de que a consumidora realmente sente um certo carinho com as roupas que 
têm Lycra. Em 2009, o foco será a divulgação do fio Lycra Xtra Life, que tem maior 
resistência ao cloro. Antes, essa tecnologia era importada dos Estados Unidos, mas por causa 
do crescimento do mercado local de moda praia, a empresa decidiu fabricar o fio localmente. 
Este ano, estamos trabalhando mais no segmento moda praia com foco nesta tecnologia. A 
meta é substituir, até o final do ano, toda a fabricação da linha moda praia por esse fio.  
 
Qual é o investimento em marketing? 
 
No ano passado, houve um aumento de 25% na verba de marketing global em relação a 
2007. Este ano, a verba se manteve. 
 
A estratégia da marca mudou com a crise financeira global? 
 
Mudança sempre há, estamos adequando as estratégias para um planejamento mais de longo 
prazo. Avaliando em quais investimentos teremos um ganho maior de longo prazo. Por ser 
uma companhia sólida financeiramente, mesmo em época de crise, a Invista (multinacional 
americana controladora da Lycra) consegue fazer lançamentos, investimentos, auxiliando 
nossos clientes que utilizam a marca a se diferenciar no mercado.  
 



Aumentar a identificação da marca nas etiquetas é um dos principais objetivos de 
Lycra? 
 
Sim, além de reforçar a diferenciação dos produtos e parceiros. No primeiro trimestre de 
2008, o número de etiquetas identificadas aumentou 17% em relação ao mesmo período de 
2007. Ainda existem algumas confecções que não colocam a nossa etiqueta, mesmo assim, o 
aumento de parceiros que usam nosso produto e passaram a identificá-lo é expressivo. 
 
Como é o mercado brasileiro de elastano? 
 
Existem algumas confecções que fabricam elastano, mas nenhuma tem uma marca tão forte 
como Lycra. O Brasil é muito importante no contexto global, em vendas o País representa 
20% do total mundial de Lycra. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 abr. 2009, p. 11.   


