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Com 120 anos de história, a marca de lingeries alemã Triumph está passando por uma plástica 
geral. Tudo para se tornar uma marca global. Apesar de estar presente em mais de 120 
países, a empresa não era completamente integrada e cada operação local tinha liberdade 
para criar coleções próprias. Mas, com a recente mudança na direção da empresa, agora 
ocupada pelo executivo Makus Spiesshofer, bisneto do fundador da Triumph, a estratégia 
mudou. Um centro de desenvolvimento da empresa em Hong Kong passou a ser responsável 
pela criação de coleções para o mundo inteiro.  
 
A nova diretriz também trouxe mudanças para o Brasil, onde a empresa está desde 1968. Até 
o ano passado, as coleções que chegavam ao varejo nacional eram desenvolvidas na fábrica 
da Triumph, em Nova Friburgo (RJ). Desde o início deste ano, a Triumph coloca no mercado 
brasileiro o que foi criado em Hong Kong. De lá, um centro de criação que funciona em um 
prédio de 20 andares, saem mais de 2 mil modelos de lingerie por ano, distribuídas em oito 
marcas: Sloggi, Amo, Hom, Pour Moi, Bee Dees, Valisere (nada a ver com a Valisère brasileira, 
do Grupo Rosset), a própria Triumph, além da Victoria's Secrets - com quem a Triumph 
mantém uma joint venture.  
 
Apesar de seguir as coleções globais, o Brasil continua como pólo produtor para o mercado 
interno e a América Latina - como já ocorria anteriormente fazendo. A novidade é que o país 
também passará a exportar para outros mercados da Triumph, o que inclui a América Central, 
Estados Unidos e alguns países da Europa.  
 
Os novos clientes deverão ampliar a produção nacional, neste ano, em 30%. Somente para o 
mercado interno, serão 70 novos modelos de lingerie por ano. A fábrica em Nova Friburgo tem 
45 mil metros quadrados e 1.500 funcionários. "No ano passado, investimos R$ 3 milhões, em 
maquinário e contratação de mão-de-obra", diz Osmir Martins, presidente da Triumph, no 
Brasil, que faturou R$ 100 milhões, em 2005. "Este ano, investiremos mais R$ 3 milhões", 
afirma Martins. Cerca 40% do faturamento será investido em comunicação.  
 
Segundo Martins, a principal vantagem de ter uma coleção global é evitar que os concorrentes 
lancem no Brasil os produtos que a Triumph internacional coloca no mercado externo. "Eles 
eram mais ágeis em copiar os lançamentos. Isso fica resolvido com o lançamento global."  
 
No Brasil, a Triumph estima ser a vice-líder do mercado nacional, em volume, perdendo 
apenas para a DeMillus. "Diferentemente da DeMillus, não atuamos no segmento de vendas 
porta-a-porta. Mas, no varejo somos os maiores", diz Martins.  
 
Segundo Sonia Quintella, diretora comercial e de marketing - contratada pela Triumph em 
agosto do ano passado, depois de 15 anos na Alpargatas - a equipe de criação da Triumph 
brasileira não foi destituída. Foi mantida porque alguns modelos precisam de alterações na 
modelagem para adaptarem-se ao corpo da consumidora brasileira.  
 
Apesar disso, a empresa aposta na quebra de tabus para fazer a marca crescer internamente. 
Além de investir na marca Triumph - que se destina a mulheres das classes A e B, entre 25 e 
45 anos - a empresa vai relançar a Sloggi, grife destinada a um público mais jovem. No Brasil, 
a Sloggi funcionava como uma segunda linha da Triumph. O carro-chefe da nova coleção dessa 
marca é a calcinha "string" - que, no Brasil, é conhecida como "fio dental". Bem difundida nos 
hábitos de consumo das européias, a "string" não tem tantas fãs no mercado nacional. "A 
brasileira prefere o biquíni", admite Sonia. Mas a executiva acredita na mudança de 
comportamento. "É um produto sexy e cool." No mundo, a Sloggi já vendeu mais de um bilhão 
de calcinhas, desde a sua criação, em 1980.  
 
A Triumph, fundada em Heubach (Alemanha), tem a sede atual em Zurique (Suíça). Possui 30 
fábricas no mundo, em países como China, Rússia e Brasil. Por ano, são mais de 250 milhões 
de peças, entre calcinhas, sutiãs, pijamas, cuecas, maiôs e biquínis. A empresa estima deter 
50% do mercado de lingeries de marca do mundo. Faturou US$ 1,5 bilhão em 2005. 
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