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Destaques da Edição

No mês de março a loja da TNG do shopping Eldorado, 
em São Paulo, passou por um retrofit e agora conta com o 

novo conceito TNG.

DENIM BAR
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Destaques da Edição

Tipos de customização.

Além disso, pensando em criar experiência para o consumidor, a loja também  
ganhou um novo espaço dedicado à customização de jeans, o Denim Bar.

Neste espaço o cliente TNG poderá customizar qualquer peça jeans, ou seja, calças, 
camisas, shorts, jaqueta, camisas e etc. E dentre as opções para a customização o jeans 
poderá ser rasgado, puído, desfiado, com tachinhas ou escrito.

A melhor parte é que na compra de um jeans a customização é por nossa  
conta! E não precisa ter sido comprado no Eldorado, o cliente pode levar a peça devida-
mente etiquetada, sem indícios de utilização e com a NF da compra feita em qualquer  
loja comercial!
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Novidades da Coleção

COLEÇÃO OUTONO INVERNO 2018
OS ANOS 80 E 90 ESTÃO DE VOLTA COM TUDO!

TREND ALERT!

O verniz passou pelas grandes  
passarelas mundiais e promete 

estar por todo lado no outono e inverno. 
Essa trend voltou a aparecer tímida no ano  
passado, em peças como saias de lona e 
botinhas. Nessa temporada, ela vem com 
mais força. De acessórios a calças, o verniz 
molhado vem trazer um ar sofisticado e 
cool a diferentes looks.

EMPOWERMENTSPIRIT
O empowermentspirit nasceu das 

manifestações à favor das mulheres, cada 
vez mais crescente no mundo. Repre-
senta não só o ser ‘feminista’ em defesa 
aos direitos da mulher, mas explora o seu   
papel ativo na sociedade. 
 
Esse tema ressalta uma mulher consciente 
do mundo, que defende seus ideais e sua 
liberdade, que não pensa apenas no ‘eu’, 
mas no todo.
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Novidades da Coleção

Nesta temporada o xadrez será onipresente! Em looks 100% dedicados à es-
tampa ou em mix com outras padronagens, difícil será resistir a ele. Nas passarelas, a 
padronagem apareceu em casacões e mantas de lã, camisas de fl anela, vestidos, 
moletons, bolsas e cachecóis. 

E sabe o melhor? O xadrez está longe de ser sempre igual – pense em como uma 
camisa xadrez de fl anela tende ao grunge, enquanto um blazer com xadrez miúdo 
garante um estilo clássico dedicado à alfaiataria. 

XADREZ
SAIBA MAIS SOBRE CADA TIPO DE XADREZ – OS MAIS FAMOSOS

GROUNDERS

Este tema foi inspirado na natureza e na conexão com nossas origens. 

Grounders surgiu da tendência dinamarquesa hygge, que nos mostra como
sermos mais felizes por meio do natural, da simplicidade e de nossa essência. 
As peças trazem texturas e a cartela de cores apresenta tons terrosos. Padrões 
camufl ados aparecem com frequência.
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Novidades da Coleção

A seguir iremos detalhar um pouco mais os diferentes tipos de xadrez:

OS XADREZES MAIS FAMOSOS:
QUADRICULADO MACRO

Super gráfi ca, vem em 
formato de grade e qua-
driculada. Fica um arraso 
combinada com outros 
prints, desde listras, poá 
(bolinhas) e até mesmo 
outros tipos mais miúdos 
de xadrez.
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Novidades da Coleção

OS XADREZES MAIS FAMOSOS: 
TARTÃ

Fortemente associado à Escócia, o tecido possui listras 
de diferentes larguras que se cruzam, criando um xadrez mais  
heterogêneo. Entre as cores mais destacadas estão princi-
palmente o vermelho e o preto, mas a cartela pode – e deve –  
variar. Funciona muito bem com visual de pegada grunge quando  
aparece na camisas de flanela e tem sido muito lembrado em 
looks anos 90.
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Novidades da Coleção

OS XADREZES MAIS FAMOSOS: 
BÚFALO

É a clássica estampa 
dos “lenhadores”, mar-
cada por duas cores e lis-
tras mais grossas. Diz a 
lenda que ela recebeu esse  
apelido porque os índios 
trocavam couro de búfalo 
por esse tecido.

OS XADREZES MAIS FAMOSOS: 
MADRAS

Um padrão de Xadrez 
sempre usado em tecidos 
mais leves e marcado por 
linhas coloridas, utilizados 
especialmente nas camisa-
rias casuais.
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Novidades da Coleção

OS XADREZES MAIS FAMOSOS:
VICHY

De quadradinhos co-
loridos e miúdos, esse 
xadrez foi muito usado na 
década de 50. A estampa 
tem sua origem na cidade 
de Vichy, na França, onde 
era usada em tecidos leves 
de algodão para aventais e 
camisas.

OS XADREZES MAIS FAMOSOS:
ARGYLE

O padrão “argyle” 
traz losangos transpassa-
do por listras, geralmente, 
em cores contrastantes. É 
comumente usado em sué-
teres e cardigãs, e também 
em meias casuais.
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Novidades da Coleção

OS XADREZES MAIS FAMOSOS: 
PIED-DE-POULE

Vem do francês e significa Pé-de-Galinha, já que a imagem 
criada pelo entrelaçamento dos fios de urdumesão semelhantes 
aos pés de uma ave, foi muito usado pela aristocracia britâni-
ca dos séculos 19 e 20. Porém, a padronagem foi eternizada no 
mundo da moda graças à francesa Coco Chanel, que a usou em 
seus ternos femininos de tweed, revolucionando o vestuário dos 
anos 1920.
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Novidades da Coleção

OS XADREZES MAIS FAMOSOS:
PRÍNCIPE DE GALES

Um clássico do guarda roupa masculino que agora 
também invade o closet feminino nos grandes magazines, reforça 
a tendência da moda sem gênero. Os looks de alfaiataria ganham 
força total com essa estampa.
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Ação TNG

FALA MULHER
No mês de Março, em homenagem ao dia da mulher, a TNG realizou a  

doação de xxx peças para a ONG Fala Mulher. A ação foi introduzida para 
a Matriz onde coletamos doações dos colaboradores para a ONG.

800 peças foram doadas  
à ONG Fala Mulher!
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Ação TNG

APAE DE SÃO PAULO

Mensalmente doamos as  
notas fiscais sem CPF que 
são depositadas nas urnas 

para a APAE SP.

A APAE de São Paulo, é uma ONG que tem como missão prevenir, promover e incluir 
pessoas com deficiência intelectual na sociedade. 

    Possui 3 unidades e 10 núcleos espalhados na cidade, incluindo o maior  
laboratório da América Latina em exames realizados. Ao longo de seus 57 anos, já  
conquistou diversas certificações e prêmios que provam a ética, eficiência e importância 
da sua atuação na sociedade.
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Ação TNG

COQUETEL SHOPPING ELDORADO
Foi feito um coquetel no dia 29/03, com apoio da SINA, para  

reinauguração da loja no shopping e DENIM BAR . O evento teve  
também um DJ e a presença do influencer @yesvinny.
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TNG nas redes sociais

@MACHOMODA NA TNG
O Coloral do blog MachoModa, fez uma visita na nova TNG 
do Shopping Eldorado, ele selecionou um look com base 

nas tendências Grunge e customizou uma calça no DENIM BAR. 
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Instagram @tng.ofi cial

Com 3 mil seguidores a mais em nosso perfi l, o @tng.ofi cial 
cresceu  4% no mês de março.

Dê uma olhada no crescimento do nosso  Instagram desde o mês passado!

FEV/2018

MAR/2018
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Instagram @tng.ofi cial

TOP POSTS
OS MAIS CURTIDOS E COMENTADOS

4,1 k 1,6 k 1,3 k

1,2 k 1,1 k
1 k = 1.000
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Instagram @tng.ofi cial

TOP STORIES
OS MAIS VISUALIZADOS

8,9 k10,8 k 8,6 k

8,3 k 6,8 k
1 k = 1.000
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Facebook /onlinetng

ESTE MÊS NO FACEBOOK
OBTIVEMOS

Atualmente temos 182.524 curtidas e 180.792 seguidores.

Alcançamos mais de 47 mil pessoas por dia.

3.100 visualizações na nossa página.

Com nossas publicações geramos mais de 6.861 envolvimentos.

20



Facebook /onlinetng

TOP POSTS
POR ALCANCE

17,2 k

12,4 k

12,1 k

6,3 k

5,6 k

1 k = 1.000
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Encantando o cliente

COMENTÁRIOS DO SAC
“Gostaríamos de parabenizar o excelente atendimento que 
tivemos nesta data. O atendente FELIPE prestou um dos 
melhores atendimentos que tivemos no Shopping 
Palladium. Muito prestativo, atencioso e educado, não 
mediu esforços para melhor  nos atender, é isto que uma 
empresa precisa para cativar sua clientela. Parabéns, são 
pessoas deste tipo que fazem as empresas de sucesso. 
Contem sempre conosco.”
Floriano Chicorski

“Meu nome é Victor e eu trabalho com atendimento ao 
público... Por essa razão eu compartilho da ideia de que 
quando algo é bem feito deve ser notifi cado, para que as-
sim possamos colaborar para encaixar as pessoas certas 
nos lugares certos.  O motivo do meu contato é referente 
ao atendimento que tive pelo funcionário Bruno da loja 
do shopping West Plaza! Atendimento excelente! Além da 
boa vontade, sabia do que estava falando, não é atoa que 
apareci com a intenção de comprar uma gravata e acabei 
comprando a loja toda! Parabéns para o funcionário.”

Victor

“Gostaria de formalizar um elogio à equipe da Loja da 
TNG Santos Shopping Miramar. No sábado dia 03/03 
estava em Santos para uma festa e esqueci o terno em 
outra cidade, corri para comprar um e a equipe da gerente 
Jéssica, com ela no comando, conseguiu me atender 
rapidamente, com cortesia e me ajudaram na compra de 
um terno e ajuste da peça para que eu usasse minutos 
depois. Competência e cordialidade merecem palmas. 
Parabéns TNG Santos.”
Odair Coelho

FELIPE
Vendedor

BRUNO
Vendedor

EQUIPE
TNG Santos
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Destaques do RH

MÊS DA MULHER
MULHERES TNG

“Estou há 15 anos na TNG, comecei como estagiária no departamento de 
infraestrutura e hoje sou Coordenadora de novos projetos.
Ser mulher na TNG é não ter rotina, cada dia é um dia diferente.E quando você 
olha para trás e vê o que já fez, é uma sensação de “Nossa, como consegui?”.  
É gratifi cante, pois o conhecimento adquirido me leva a lidar com as situações 
difíceis. E uma das coisas que aprendi nesses últimos anos é que o trabalho em 
equipe nos leva a cada vez mais a perfeição!”

Socorro, Coordenadora de novos projetos – Infraestrutura

“Estou há 16 anos na TNG, entrei no controle de qualidade no cargo de 
inspetora de controle e após um ano fui promovida para área de engenharia 
de produto, onde estou até hoje desenvolvendo o meu trabalho com efi ciência.
Ser mulher na TNG é um desafi o todos os dias e um dos momentos mais 
felizes dentro da empresa, além do aprendizado e da interação com pessoas de 
diversos departamentos, foi conhecer o meu marido que também trabalha na 
TNG, estamos juntos nessa empreitada TNG com muito orgulho e dedicação!“

Neia, Analista de Engenharia de Produto

Iniciei na TNG em 2000 no departamento de Controle de Qualidade, na época 
fi cava na Vila Guilherme, porém o escritório central fi cava localizado na 
Turiassu – Pompéia, era uma empresa pequena.
Depois de um tempo mudamos todos para Alphaville, ai todos os departamen-
tos fi caram juntos, melhorando a comunicação entre as áreas e passei a ver a 
empresa com outra estrutura.
Iniciei como inspetora de Qualidade, passei pelo Benefi ciamento, fi z trabalhos 
externos em lojas e fornecedores, depois de 8 anos fui promovida a encarrega-
da do departamento, viajei para três lagoas para dar treinamento para equipe 
do CQ.
Agradeço a equipe e principalmente a minha gestora por sempre me apoiar, 
sei que juntos fazemos a união nesta Empresa, e com isso a TNG não pare de 
crescer.

Não meço esforços por ser mulher, ajudo a todos e faço com amor e dedicação. 
Tenho orgulho e visto a Camisa da TNG e gostaria de fazer cada dia mais por 
esta empresa. O resumo da minha história é Gratidão.

Zélia, Controle de Qualidade
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Visual Merchandising

DESTAQUES DE VM
No dia 29 de  março, tivemos a reinauguração da loja do Eldorado. A reinauguração 

foi um sucesso absoluto e esta loja já conta com o novo conceito TNG.

A ambientação dos setores foi um das grandes e boas surpresas que este novo 
conceito nos trouxe, um loja comercial sem perder o charme e a grandeza que nossos 
produtos e clientes merecem.

#JuntosSomosMelhores
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Visual Merchandising
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TNGente

ENTREVISTA COM IVONE
Nesta edição convidamos a Ivone para um bate papo rápido sobre suas 

experiências na TNG e o que conquistou ao longo da jornada.

TNG - Quanto tempo você tem de TNG?

IVONE - Eu entrei em Novembro de 2001. Mas 
já trabalhei um tempo na Via Lorenzo com a 
Leia. Depois os funcionários foram pra TNG e 
eu fiz parte dessa mudança também.

TNG - Como você iniciou a sua carreira na 
TNG?

IVONE - Já estávamos em um processo de 
transição onde os produtos da Via Lorenzo 
eram comercializados na TNG. Então enquan-
to fechavam algumas lojas,transferíamos os 
produtos para as lojas TNG e começou a fica-
rem duas lojas em uma, a TNG e a via Lorenzo, 
atuando juntas.
Foi ai que eu comecei a conhecer o processo da 
TNG. Encerrei as atividades com a Via Lorenzo 
e em seguida entrei como operadora de caixa 
extra de final de ano na TNG.

TNG - Por quais lojas e cargos você passou?

IVONE – Olha, não sei nem falar quantas. Foram 
inúmeras lojas (risos). Comecei como caixa 
extra, na sequência vendedora, subgerente,  
vendedora responsável e hoje gerente.
E percorri pelo menos umas quarenta.  
Ajudei a inaugurar muitas operações e encer- 
ar algumas.

TNG - Tem alguma loja que você sente que 
tem uma relação especial?

IVONE - Gosto de todas, eu acho que não tenho 
uma loja pra escolher.Tem lojas que marcaram 
mais pelo aprendizado ou lojas que te cobram 

mais e com isso a gente evolui. 
Eu tenho boas recordações das lojas do Cen-
ter Norte, é uma referência pra efeito de cresci-
mento profissional, uma loja que você pode fa-
lar que aprende muito e evolui muito, é ali. 

TNG - Dentro das atividades que você faz no 
dia a dia qual é a que você fala “Eu gosto de 
fazer isso”?

IVONE - Ser gerente. Gerenciar o processo 
como um todo é uma coisa que eu gosto, in-
dependente da loja que eu for gerenciar. O co-
ração bate mais forte quando alguém fala: “ah 
você esta bem em uma loja, o resultado esta 
bacana, mas vamos te transferir pra outra?” 
minha resposta automaticamente é: “Vamos! 
Qual? Quando?”.
Hoje gerenciar loja é o que me impulsiona, sou 
realizada sendo gerente de loja.

TNG - Você disse que passou por quase mais 
de 40 lojas e deve ter algum cliente que mar-
cou ou alguma história que te emocionou?

Ah, tem alguma situações, por exemplo, agora 
eu estou na loja da Republica e no final do ano 
eu fui varias vezes gerenciar a loja da Penha, 
então eu ia e voltava, voltava e ia. Acho que 
tive umas cinco gestões nessa loja.
Um dia eu estava atrás do caixa e de repente 
na fila escuto meu nome “Ivone, Ivone!” e eu 
“Quem é você?”, “não se lembra de mim eu sou 
lá da Penha, já comprei com você”.
É gostoso sabe, é muito gratificante, embora 
você nem sempre se lembre da pessoa, são 
muitas pessoas que atendo durante o dia.
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TNGente

TNG – E nesses 17 anos de TNG o que você 
pode dizer que conquistou?

IVONE - Praticamente tudo que eu tenho. Re-
sumindo rapidamente, eu vim do interior com 
18 anos pra trabalhar como empregada do-
méstica, na sequência fui operadora de caixa 
em supermercado e acabei fazendo um acordo 
pra buscar minha família no interior. Assim eu 
trouxe minha família, aluguei minha casa e sai 
em busca de emprego. Encontrei a Via Lorenzo 
e a TNG, onde comecei a trabalhar e hoje pos-
so dizer que sou feliz com tudo que consegui.
Meu apartamento, meu carro, minha faculdade. 
Tudo que eu tenho hoje é consequência do meu 
trabalho com a TNG. Cresci junto, sou grata a 
isso.

TNG - Qual a coisa mais bacana que você fez 
pela empresa? 

IVONE - Eu gosto de muitas coisas, mas inau-
gurar lojas é super bacana, e promover pes-
soas acho que é uma coisa bem gratificante 
pra quem é gerente. Ou quando você tem a 
oportunidade de contratar pessoas que consi-
gam entender a cultura da TNG e crescem na 
empresa. 

TNG - Quais conselhos você daria pra quem 
está iniciando agora?

IVONE - Bem Vindo, você esta chegando a 
uma empresa maravilhosa! Mas o principal é 
ter determinação e disciplina.

TNG - Qual é o diferencial da TNG?

IVONE - Uma empresa que me da muita confi-
ança, eu confio na empresa como um todo, nas 
pessoas que trabalham nela, é uma empresa 
muito certa e isso me da segurança.

TNG – Qual é a peça TNG que não pode faltar 
no armário de ninguém?

IVONE - JEANS. Jeans é a peça que não pode 
faltar que agrega muito. Lógico que quem é 
gerente vê resultado e valor, mas traz o cliente 
vem a nossa loja compra, gosta e volta.

BATE BOLA

TNG: É TUDO
República: MARAVILHOSA
Equipe: BOA
Clientes: BEM BACANAS
Sonho: Continuar na TNG enquanto for 
proveitoso pra ambas as partes!

TNG - Algo a adicionar 

IVONE - Muito bom estar na TNG. Muito bom 
fazer parte da família TNG, muito bom ver o 
crescimento dessa nova geração, ver o cresci-
mento da empresa, a estabilidade dela no  
mercado e o reconhecimento dos clientes que 
vão e voltam.

Ivone, Gerente de Loja - República

“Gerenciar o processo como 
um todo é uma coisa que eu 
gosto, independente da loja 

que eu for gerenciar.”
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TNGNEWS

Envie sua sugestão de pauta para a próxima edição através do:
marketing@tng.com.br

e sua ideia poderá ser selecionada.

Abril/2018


