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Destaques da Edição

TNG ENTRE AS 350 
MELHORES EMPRESAS DO 

PAÍS
A TNG ganhou mais um reconhecimento 
perante ao mercado de varejo. Dentre as 
350 maiores empresas a tng emplacou – 
2º em melhor rentabilidade (faturamento/
lojas em R$) e 16º melhor faturamento  no 
grupo de vestuário e lojas de departamen-
to. E 163º no ranking geral de faturamento 
das empresas.
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Destaques da Edição

FIM DO INTERVALO

 A TNG também ganhou desta-
que no jornal Folha de São 

Paulo no caderno Mercado Aberto.
Confira abaixo a matéria “Fim do  
Intervalo”.

    A marca de roupas TNG vai voltar a  
investir na expansão de suas lojas após 
dois anos de ajustes na rede. A empresa 
prevê abrir 20 pontos de venda neste 
ano.
    “Mantivemos o número de unidades 
na crise, mas tivemos de demitir 500 
funcionários. Agora, com a economia 
em recuperação, voltamos a pensar 
em crescimento”, diz o presidente, Tito 
Bessa Jr.
    Somente em inaugurações, o aporte 
da companhia será de aproximadamen-
te R$ 10 milhões, entre R$ 500 mil e R$ 
600 mil por novo ponto.
    A grife também vai aumentar a área 
de parte da rede, que atualmente só 
tem unidades próprias. O montante 
dessa operação não foi revelado.
    

 “Nosso padrão hoje é ter  
espaços de até 170 m. Vamos  
começar a dobrar o tamanho para 
oferecer mais alfaiataria e moda  
feminina em 2018”, afirma o  
executivo.

162* é o total de lojas.
1.650 é o número de funcionários 
da grife.
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*Errata: 191 lojas, sendo 186 ativas e 5 
para inaugurar.



Novidades da Coleção

RAIO X DO TERNO
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3 REGRAS BÁSICAS PARA O MODELO IDEAL

Batemos um papo com a equipe responsável pela criação dos nossos  
produtos de Alfaitaria e ficamos sabendo um pouquinho das novidades da 
próxima coleção e algumas dicas para o momento da venda.

Ombros

O paletó deve cair perfeita-
mente sobre eles, já que são 
os únicos lugares em que 
não é possível fazer ajustes. 
A manga deve abraçar o 
ombro sem deixar espaços 
sobrando.

O cliente  não irá fazer exer-
cícios vestindo a peça, por 
isso NÃO precisa fazer testes 
como se fosse agachar ou 
colocar as mão por cima da 
cabeça. 

Cintura

Na hora de fechar os 
botões, o tecido não pode 
ficar repuxado, - isso é sinal 
de que o modelo é pequeno 
para o cliente. Prefira ofertar 
paletós com a cintura mar-
cada, esse recurso alonga a 
silhueta da peça.

Comprimento

Quanto mais longa a peça, mais “achatado” o cliente 
parecerá, por isso para  os clientes de menor estatu-
ra, podem se dar melhor com modelos mais curtos e 
ajustados. A altura correta não deve ultrapassar os 
quadris.



Novidades da Coleção

TRAJES
TECIDOS E COMPOSIÇÕES

Trajes ou Costumes, os dois nomes são validos para o combo completo 
(blazer e calça) e não precisam ser necessariamente de Lã fria, cashmere, 
seda ou 100% algodão, para serem chamados assim. Nós trabalhamos com 
duas composições: de 100% poliéster e PV ou Poliviscose (poliéster + vis-
cose).

O PV permite um corte impecável, pois é um tecido maleável e com  
excelente toque. O 100% poliéster é um tecido mais seco e rígido, porém o 
valor do tecido é mais acessível quando comparado ao PV, o que torna essa 
opção mais atrativa em preço.

Novas tecnologias vem sendo desenvolvidas junto aos nossos forne-
cedores que também desenvolvem para empresas como: Brooksfield,  
Vila Romana, Reserva e Calvin Klein. Podemos dizer que nossos trajes são 
uma excelente opção de custo – benefício! 

CAMISA SOCIAL
As camisas sociais estão com peso forte nessa coleção, continuando  

muito bem construídas e estruturadas. Confeccionadas em grande  
maioria entre o mix de tecidos lisos, maquinetados, fil-a-fil, fio tinto, acetinados,  
sanjam e listrados; essas camisas formam uma cartela de variedades clássicas 
prontas para atender desde o look mais casual quanto ao look mais formal.  
Divididas em 3 tipos de colarinhos clássicos (francês, italiano e curto) as 
camisas sociais da TNG atendem todos os gostos!

06



Novidades da Coleção

TRAJES SOCIAIS LISOS CLÁSSICOS
As texturas lisas são clássicas e nunca saem de moda, são exploradas em 

composições foscas e variações levemente brilhantes nessa coleção.

FORROS PERSONALIZADOS DIFERENCIADOS

A cada coleção desenhamos novos 
padrões de forros seguindo as princi-
pais tendências mundiais. Para essa  
coleção o universo colorido geométrico 
ganha uma nova versão, trazendo um 
pouco mais de alegria e contraste para 
as peças formais.  

Na maioria das vezes, a cor do forro é 
combinada com a cor do feltro, propor-
cionando uma pouco de ponto de luz e 
contraste a peça.

TRAJES CINZA E MESCLA TEXTURA XADREZ
Modelos tradicionais em textura cin-

za e mescla com diferentes tonalidades 
continuam em alta nessa temporada.

Ideal para ser combinado com uma 
camisaria mais neutra e clara.

A textura Xadrez continua nessa 
temporada, Sua padronagem diver-
ge em variados estilos e tamanhos e 
em versões mais suaves e discretas.
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Novidades da Coleção

A textura sanjam é relevantemente 
elegante e proporciona um leve brilho 
dual color as peças confeccionadas,  
inseridas nos tecidos dos trajes e  
camisaria dessa estação.

TEXTURA SANJAM RISCAS DE GIZ
Os tecidos riscados ganham  

variações em seus tamanhos e  
espaçamentos mantendo um estilo 
suave em suas composições totais.  
São bem explorados nas cores 
azuis e em tons marinhos.
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Novidades da Coleção

CAMISARIA ACETINADA

Diferente do efeito de 
duas cores do 

sanjam, a camisaria 
acetinada proporciona 

brilho único a peça. 
Trabalhadas tanto em 

tecidos lisos quanto em 
tecidos maquinetados. 

É a peça ideal para 
composições fashion 

night.

NOVA GRAVATARIA

Desenvolvida a partir das  
ultimas tendências em cores 
e padrões, seus fios coloridos 

trazem uma grande composição 
de cor e brilho aos variados  
padrões selecionados. As  

gravatas são teceladas em duas 
composições, em 1.200 fios e 
960 fios, a diferença entre os 
fios se deve a gramatura. Com 
1.200 fios a gravata fica mais 

grossa e encorpada, enquanto a 
de 960 é um pouco mais leve  

e fina.

Dica: O nó da gravata deve seguir a proporção do colarinho da camisa e da largura da 
gravata. Trabalhamos com dois tamanhos, a Gravata Slim, com 5,5 cm é mais moderna 
e atual e Regular, com 7 cm é mais clássica e tradicional.
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Novidades da Coleção

CAMISAS SOCIAIS EM TEXTURAS 
XADREZES E LISTRADAS

As camisas sociais passam do liso clássico e maquinetado tradicional para 
texturas xadrezes e listradas, em diferentes tamanhos e formas, ideal para 
compor looks tanto clássicos quanto mais ousados.

CAMISARIA COM BUTTON DOWN 
HISTÓRIA E TRADIÇÃO

Em algumas referencias de camisaria, foram incluídas os botões no colari-
nhos, conhecidos como button down (fala-se: botum daum).

Esses botões, além do charme que proporcionam a peça tem uma  
história muito interessante. Eles tem como função adequar mais estrutura ao  
colarinho, fixando-os a base da camisa, sendo inseridos aos tipos de  
camisas que utilizam uma entretela mais leve.

A origem do buttom down foi em 1869, na Inglaterra. Os jogadores de 
polo descobriram que quando eles estavam rebatendo ao redor do campo 
em seus cavalos os colarinho de suas camisas subiam e desajustavam-se do 
corpo devido ao forte vento, prejudicavam assim sua visão.
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Novidades da Coleção

Foi John E. Brooks que fez o  
primeiro botão de button down para 
os colarinhos e o tornou-o um item 
de moda. Depois de assistir a uma  
partida de polo na Inglaterra ele  
voltou para sua empresa nos  
Estados Unidos e começou a fabri-
cá-los. No início eram  conhecidos 
como “botões de coleira de polo”.

Originalmente, eles foram utili-
zados apenas por atletas ou prati-
cantes de esportes por serem cola-
rinhos que permaneciam no lugar  
enquanto estavam em ação. Mas esta  
tendência pegou no mundo da moda, 
tornando-se um item muito popular 
que vemos até hoje utilizados em 
camisas de alfaiataria.

BOTÕES DIFERENCIADOS E PERSONALIZADOS 
PARA A CAMISARIA

Para essa coleção, foram desenvolvidos botões exclusivos e diferen-
ciados para a camisaria social, afim de agregar mais valor em percepção 
de estilo e charme a peça, saindo um pouco do comum dos botões mais  
utilizados. Os botões utilizados nas camisas são em grande maioria de massa  
(poliéster), casca de coco, madrepérola e transparente.

Os botões utilizados nos trajes são sempre os clássicos de massa  
personalizados e tinturados, tintigidos seguindo a cor de base do tecidos.
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Novidades da Coleção

CALÇA SOCIAL DE SARJA

A calça social ganha uma versão em sarja com corte totalmente voltado 
para alfaiataria, disponíveis em 3 cores clássicas: Preto, marinho e kakhi.

Ref: BNMDA03
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Novidades da Coleção

SAPATOS SOCIAIS

Além dos modelos de bico redondo comercializados na coleção anterior, 
foi inserida nessa coleção três novos  modelos de bico quadrado. Todos os 
modelos são confeccionados em couro, possuem forragem em poliuretano 
e solados em borracha.
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TNG nas redes sociais

IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS

As Redes Sociais transformaram a forma de nos relacionarmos, a tecnologia 
se tornou uma necessidade e cada vez estamos mais dependentes da internet. 
Tudo isso faz com que a interação entre pessoas e empresas seja cada vez 
maior.

Portanto, as redes sociais são essenciais para a TNG, elas são nosso  
principal canal para interação com nosso público e divulgação da marca.  
Pensando nisso, buscamos oferecer conteúdo para manter nossos clientes 
sempre informados sobre moda, tendências e todas as nossas novidades.  

E você já compartilhou as redes sociais da TNG com seus amigos?
 

Compartilhe com a gente fotos do seu look TNG ou de sua loja usando a 
#usoTNG e #saiadocomumtng, as fotos mais legais vão para nossas redes 
 sociais! 

Algumas fotos de colaboradores que já postamos em nossas redes sociais: 
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Cristian - Gerente Grão Pará Camila - Arquiteta Camila - Arquiteta



Instagram @tng.oficial

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

Nossa base de seguidores cresceu 4,5%, 
totalizando mais de 4 mil seguidores a mais.

DEZ/2017

FEV/2017
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TOP 5 POSTS

Instagram @tng.oficial

As mais curtidas e comentadas
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TOP STORIES

10K 8,6K 7,8K

5,1K 4,1K

Instagram @tng.oficial

Visualizações
1K Equivale a 1.000
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ESTE MÊS NO FACEBOOK 
OBTIVEMOS

Facebook /onlinetng

Alcançamos mais de 83 mil pessoas por dia.

3.695 visualizações na nossa página.

Com nossas publicações geramos mais de 7.000 envolvimentos.

Neste mês adquirimos 1.330 novos seguidores, totalizando 180.910 
seguidores na nossa página.

No final do mês já contávamos com 182.671 mil curtidas!

Já ouviu a atualização da  
nossa playlist?
Acesse nosso perfil  e confira! 
https://open.spotify.com/user/tng_oficial

TNG | Style
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5 TOP POSTS
COM MELHOR ALCANCE

Facebook /onlinetng

41,1K 20,5K 18,2K

18,1 K 11,8K

Visualizações
1K Equivale a 1.000
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COMENTÁRIOS DO SAC

Encantando o cliente

‘‘Sou cliente fixa da loja  e gostaria de elogiar 
a gerente Natália da filial 113 - Tijuca, pois além 
de ser muito simpática e atenciosa, sabe  
ganhar o cliente.

Desde já, agradeço.”
Marina Damas

“Olá, boa tarde.
Gostaria de informar que já efetuei o 
pagamento da fatura (comprovante em anexo) 
e de agradecer pelo empenho deste SAC em 
solucionar rapidamente a questão!

Atenciosamente,”
Luciana de Oliveira Sousa

‘‘Olá amigos da TNG, meu nome é Ricardo, vim aqui dizer a vocês que sou 
muito mais MUITOOO fã de vocês gente parabéns pelos produtos de  
qualidade e ótimo atendimento, coisa rara de se ver hoje em dia. 
 
Grande abraço a todos.’’
Ricardo
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Priscila
SAC

Natália
Gerente



AS PROMOÇÕES 
DO MÊS

Destaques do RH

FABIANA SEVERO
Loja 151 

VR
Promovida a
GERENTE

LUANA PEREIRA
Loja 142 

VR
Promovida a
GERENTE

PAULA ARAÚJO
Matriz 

ASS. AUDITORIA
Promovida a
ANALISTA DE
COMPRAS

NATALIE SANCHES
Matriz 

RECEPCIONISTA
Promovida a
ASS. EXPANSÃO

CAIO REIS
Loja  

VR
Promovida a
VISUAL 
MERCHANDISING

KARINE GICELI
Loja 119 

VR
Promovida a
VISUAL
MERCHANDISING
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AS PROMOÇÕES 
DO MÊS

Destaques do RH

ANTONIO JUNIOR
Loja 293 

VR
Promovida a
GERENTE

KLINSMANN
RODRIGUES
Loja 056 

VR
Promovida a
GERENTE

PEDRO HENRIQUE
Loja 205 

VR
Promovida a
GERENTE

NILSON GALDINO
Loja 212 

VR
Promovida a
GERENTE

VIVIAM 
SCHLENKER
Loja 088 

VR
Promovida a
GERENTE

JESSICA ROCIO
Loja 507 

VR
Promovida a
GERENTE
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#JUNTOSSOMOSMELHORES

Visual Merchandising

E o pessoal do VM recebe diversas fotos das vitrines montadas em 
todo país, abrimos este espaço para homenagear às lojas que fizerem 
a exposição da vitrine com excelência e de acordo com o guia.

Caprichem na execução dos guias, no próximo mês, a foto aqui pode 
ser da sua loja. 

Parabéns a toda equipe!
#juntossomosmelhores

Loja 030
Iguatemi Campinas

Loja 500
Esplanada Shopping - Brasília 

Loja 264 - Casual
Rio Mar - Fortaleza

LOJAS ESCOLHIDAS EM FEV/2017:
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NOVA EXPOSIÇÃO NOS 
OUTLETS

Visual Merchandising

No mês de fevereiro,  o VM começou um trabalho de  renovação da   
exposição nas outlets. Em fevereiro fizemos as lojas de Embu das Artes (331), 
Ferraz de Vasconcelos (329) e Outlet Rua Ceará (888)  e São Bento.

EQUIPE VM
Para que o VM consiga dar mais 

apoio as lojas, este mês a equipe 
ganhou reforço no time. 
Aguardem as novidades com a 
nova estruturação de VM.
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Caio ReisBruno Piveta

Karine Giceli

Novos integrantes do VM



TNGente

TNG - Quanto tempo você tem de TNG?

A - 16 anos, vou fazer 17 anos agora em 
Agosto. Fui admitido em 2001.

TNG - Bom Adriano, nos conte um pou-
co sobre o início da sua carreira na TNG.

A - Eu ia entrar no CD (Centro de Distri-
buição), logística, mas o gestor da área 
falou: “Cara, você conversa bem, tem 
bastante conhecimento de tecnologia, 
vou te apresentar para uma gestora, a  
Amália”. Ela me disse que tinha uma vaga  
no PCP (Planejamento e Controle de 
Produção), eu começaria no operacional, 
mas poderiam haver outras oportunida-
des. Comecei separando as etiquetas e  
botões que eram enviados às lojas. Na  
época a TNG tinha trocado as etiquetas,  
que antes eram preto e branco, para  
colorido, verde e vermelho. 

TNG - E além do PCP, por quais outras 
áreas você já passou?

A – Passei pelo PCP, Compras, pelo  
Atacado com o Zé Carlos um bom tempo 

atrás e no Planejamento. E trabalhei na 
área de TI em duas diferentes tempora-
das, a segunda começou em 2011, já faz 
sete anos. 

TNG - O que você pode dizer que con-
quistou nesses anos de TNG?

A - Muito conhecimento e uma base mui-
to grande de Varejo.  Passei por muitas 
áreas aqui, então adquiri muito conheci-
mento e esse é um benefício que a TNG 
me deu. Eu conheço muito do varejo hoje 
por estar aqui dentro, sempre tivemos 
bastantes desafios. 

TNG – Qual o momento mais marcante 
que você viveu aqui?

A – O mais marcante foi quando eu tive 
meu primeiro filho e a galera se reuniu 
pra me ajudar. Foi muito especial porque 
foi a família inteira TNG correndo atrás 
para me ajudar.

TNG – E o mais engraçado?

A - Uma vez que eu recebi em uma festa

ENTREVISTA COM ADRIANO
“Eu entrei  aqui  em  2001  para separar as etiquetas e botões que eram  
enviados às lojas” - E assim foi o inicio da carreia do nosso Colaborador 
Adriano Pontes. Supervisor de T.I, na TNG.
Nesta edição convidamos o Adriano para um bate papo rápido sobre suas 
experiências na TNG e expectativas sobre o futuro.
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TNGente

TNG um Vale  de  funcionário  do  ano,  foi 
hilário isso. E acho que as festas da TNG 
tem muita coisa legal, são muito engra-
çadas, todo pós-festa da TNG tem uma 
resenha.

TNG - E  o  que você diria para alguém 
que acabou de entrar?

A - Não desista pelos desafios, porque 
aqui tem bastante. A TNG é um desafio 
por dia, eu estou aqui há 16 anos e não foi 
porque eu desisti. 
Tive desafios na minha primeira sema-
na e eu tenho até hoje. Eu vejo a galera 
que está chegando agora com um pou-
co mais de medo, receoso, mas ninguém 
fica tanto tempo na empresa acomoda-
do, porque quem se acomoda uma hora 
sai. E desafio  faz parte do DNA da TNG.
Aqui  nós enfrentamos um leão por dia e 
isso é muito motivador para quem,  como 
eu, gosta  de desafios. É uma alegria sair 
daqui sabendo que eu consegui matar 
todos os leões.

TNG - Agora vamos fazer uma espécie 
de “bate bola”. Falamos uma palavra e 
você diz o que vem na sua mente. 

-TNG-
A - Minha casa.

-EMPREGO-
A - Putz, emprego? Paixão! Isso não é um 
emprego para mim, pode gerar o dinhei-
ro da minha casa, para os meus filhos, mas 
é PAIXÃO, eu gosto de estar aqui, aqui é

meu lugar.

-COLEGAS DE TRABALHO-
A - Minha família. Converso com todo 
mundo desde o pessoal da limpeza até 
lá em cima. 

-JEANS-
A - Jeans? Eu gosto do Jeans, eu gosto 
de vestir o jeans daqui sempre gostei. Já 
comprei tecido pra fazer calça jeans aqui 
também, fez parte da minha vida.

-SONHO-
A - Agora é ser gerente aqui. É o que eu 
estou buscando.

TNG - Algo a adicionar?

A - Aqui é meu lugar,  minha casa, mas 
não sabemos o dia de amanhã. Eu luto 
para não sair daqui e sempre estou  
colaborando com o que posso. É aquela 
história quem faz com amor, não pensa 
em sair.
 E algo que pesa muito pra mim é o  
estilo da TNG, você ter contato com todo  
mundo, como uma  família.
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Adriano Pontes
Supervisor T.I.
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EM BREVE...
COLEÇÃO

INVERNO
2018

EM TODAS AS LOJAS.



Março/2018

TNGNEWS

Envie sua sugestão de pauta para próxima edição em:

marketing@tng.com.br

e sua ideia pode estar na próxima edição.


