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Sinopse do Projeto 

O mundo está mais contemporâneo e o consumidor cada vez mais é atraído por novidades.  

Dentro de um novo modelo de negócio desde o início de 2019, a rede de lojas Portobello Shop, 

integrada com a indústria Portobello, aposta nos lançamentos constantes e, a cada dois meses, 

apresenta novas linhas de produtos como um diferencial competitivo para liderar o mercado 

no segmento.   

Ao todo, seis ciclos de lançamentos distribuídos ao longo do ano, ciclos menores e mais 

frequentes com mais novidades e promoções que atendem uma demanda dos clientes e são 

atrativos para que retornem às lojas, além de potencializar o processo interno de inovação e 

viabilizar a inovação permanente no negócio. 

 

 

Abaixo temos dois gráficos comparativos do fluxo de lançamentos da Portobello Shop antes e 

depois  dos seis Ciclos de Lançamentos.  
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Objetivos e problemas do projeto 

A Portobello Shop tem como objetivo ser cada vez mais reconhecida como uma marca de 

varejo e oferecer a solução completa para os clientes, aliado ao conceito One Stop Shop – 

“apenas uma parada”, que permite o cliente comprar tudo o que precisa para a sua casa em 

um único lugar: revestimento de piso, parede, argamassa, rejunte, acessórios, bancadas, 

cubas, nichos, mobiliários e metais. 

Para fazer tudo isso acontecer é preciso ativar os Ciclos de lançamento na ponta, ou seja, toda 

a rede de 140 lojas precisa estar engajada com a franqueadora também a cada dois meses 

com: exposição dos lançamentos e reorganização do ambiente da loja, ativação da 

comunicação visual e material de campanha, treinamento e capacitação da equipe de loja, 

comunicação integrada das lojas nas redes sociais, execução de eventos de lançamento com os 

profissionais de arquitetura e desing nas lojas e demais ações de mídia que as lojas podem 

executar localmente para potencializar a sua loja. 

Além das lojas, a Portobello Shop como franqueadora também precisa apoiar a rede em uma 

estratégia de comunicação global eficaz, de modo que o consumidor final seja impactado por 

novidades a cada dois meses em todas as lojas do Brasil. 

 

Estratégias, programas e soluções adotadas para atingir o objetivo, com descrição das fases e 

implementação do projeto 

O ciclo de inovação da Portobello está em constante movimento: ouvimos o mercado, 

identificamos tendências, interpretamos e geramos valor e realizamos parcerias com 

profissionais de arquitetura e design para criação e desenvolvimento de novos produtos 

através do programa de relacionamento e clínicas de produto dentro da fábrica. Com foco no 

cliente e em agilidade de empresa de varejo as “Campanhas de Lançamento” revelam-se 

protagonistas no nosso negócio.  
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E com essa estratégia dos ciclos de lançamentos o ciclo de inovação da Portobello ganhou mais 

robustez e velocidade, pois com ele também veio o desafio de planejar com a indústria a 

produção e o sistema logístico de entrega dos produtos lançamentos nas 140 lojas a cada 2 

meses. 

Um dos primeiros passos para implantação dos Ciclos de Lançamento foi o projeto de reuniões 

integradas (TTM – Time to Market) envolvendo todas as áreas da empresa, com o objetivo de 

criar parâmetros que garantissem a entrega dos produtos, campanhas e promoções no 

mercado no tempo certo.  Alguns dos principais esforços tratados no projeto são: metodologia 

de capacitação presencial e EAD, garantir estoque de produto, adequação da logística de 

entrega nos CDs (Centros de Distribuição) de todo o Brasil, estratégia de precificação dos 

novos produtos e estudo de exposição de loja e visual merchandising para receber novos 

produtos. 

O segundo passo foi o planejamento e criação de campanhas de lançamento com um enxoval 

de comunicação visual e peças publicitárias para toda a rede de franquias, além de uma nova 

estratégia de mídia digital para divulgar os lançamentos de produtos com consistência e 

sustentar a marca Portobello Shop de forma integrada nas Redes Sociais das 140 lojas.   

Dentro das campanhas de divulgação dos ciclos também trouxemos como embaixador da 

marca Portobello o jornalista e apresentador de TV Pedro Andrade, que tem muita ligação com 

arquitetura e muito repertório e conteúdo sobre isso por conta de toda a vivência adquirida 

nas cidades onde morou ou nas viagens que faz pelo mundo. Pedro Andrade iniciou a parceria 

em 2018 e neste ano de 2019 passou a ser protagonista dos vídeos de lançamento das 

coleções 2019 e também de duas temporadas da websérie Bastidores Criativos Portobello, um 

reforço importante na nossa estratégia de comunicação a cada ciclo de lançamento. 

No meio digital também iniciamos parcerias com alguns profissionais de arquitetura que 

também são influenciadores digitais no nosso segmento, para potencializar a divulgação dos 

lançamentos contínuos com vídeos no canal da Portobello no YouTube e posts nas Redes 

Sociais. 

Como um terceiro e também importante passo na estratégia dos ciclos de lançamentos a 

Portobello Shop franqueadora adotou como ferramenta de comunicação com a rede de 

franquias as lives (transmissão ao vivo) mensais para comunicação das ações e estratégias 

comerciais e de marketing. Um canal de comunicação moderno e direto com as equipes das 

lojas (do franqueado ao consultor de venda) para informar que todo mês tem um fato novo 

acontecendo nas lojas Portobello Shop e quais são as oportunidades e ações do mês que as 

lojas precisam executar para garantir o sucesso do Ciclo. 
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Resultados obtidos quantitativos e qualitativos 

Em relação aos resultados no período de janeiro a agosto/19, as vendas de produtos da 
Coleção 2019 (em reais) cresceram 38% (trinta e oito por cento) em relação ao mesmo 
período de 2018 e em relação ao Lançamento da Coleção de 2018. 
 
A representatividade da venda em valores absolutos dos produtos da Coleção 2019 na Venda 
Total da Portobello Shop foi de 32% (trinta e dois por cento) no período de Janeiro a Agosto 
de 2019. 
 
E por último, dos 20 produtos mais vendidos na Rede Portobello Shop no mesmo período, 8 
produtos eram da Coleção 2019. Portanto, a estratégia de seis ciclos de lançamento ao longo 
do ano de 2019 tem se comprovado como vencedora, face aos percentuais de crescimentos 
apresentados até o momento. São percentuais nunca antes atingidos pela Portobello Shop nos 
últimos 10 anos. 
 
A Portobello Shop hoje é a 34ª maior franquia do País em faturamento (conforme o Ranking 
2019 das 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro da SBVC – Sociedade Brasileira de 
Varejo e Consumo), sempre na busca por uma excelente experiência de compra com soluções 
completas, inovadoras e lançamentos contínuos.  
 
É isso que nos diferencia no mercado, no faz crescer e ser cada vez mais reconhecidos pelo 
mercado nacional como uma empresa de varejo. 
 
 

 

 

 

 


