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Sobre a loja

O cliente foi escolhido devido à proposta

vendida pelo fundador João de Luca Antoní.

A marca inclusiva possui modelos de roupas

PP ao EG5, e tem seus moldes

pensados de modo a compreender

todos os biotipos e gêneros.



Informações disponíveis em: 

https://www.mariajoaocamisaria.com.br/chegamais/

Identidade 

Org anizacional

Apesar do tamanho da organização, eles possuem 

uma boa gama de informações para análise, e 

com base em pesquisas no que é disponibilizado 

pela marca, a agência concluiu:

http://www.mariajoaocamisaria.com.br/chegamais/


Reflexão da

agência:

Mais coerência;

Apesar de possuir 

diferentes tamanhos e 

trabalhar com diferentes 

públicos, a marca não 

possui 

representatividade.

Com o intuito de revelar a 

beleza que há em ser livre, a 

Maria João procura transformar 

o conceito de gênero na moda, 

provando ser possível inclusão 

e representatividade em uma 

única marca.

Se conectando de forma 

pessoal com nosso consumidor 

por meio do nosso estilo único, 

assim tornando a experiência 

de compra mais humana.

Missão:



Vitrines da loja:

Modelos padrões que não 

condizem com a realidade 

do público que visa atingir;

Dificuldade de se visualizar 

com o produto;

Valor do produto não 

deixa margem para uma 

compra sem essa certeza 

de bom caimento.



Reflexão da

agência:

Coerente com a 

realidade e com o que 

é apresentado pela 

marca.

V isão:

Ser a marca de vestuário 

agênero com maior impacto 

positivo na sociedade, com 

projetos que transformam 

vidas, colaboradores mais 

contentes e o estilo 

inesquecível.



Reflexão da

agência:
Acrescentar o fato 

de ser uma marca 

inovadora, fora dos 

padrões;

Ter como valor um

maior cuidado com

o público

Valores:

Respeito à diversidade e à 

inclusão é a base para 

nossos projetos como marca 

que luta por transformar a 

sociedade por meio da 

moda sem gênero.



Reputação da 

marca

1

2

Meta inicial

"Bonito é ser livre"; 

Agênero e inclusivo; 

Estudo de modelo que 

vestisse bem todos os 

biotipos.

Resultado obtido

Moda agênero; 

Adquiriu status na 

comunidade LGBTQIA+



1

2

Imagem sobre a 

organização

Público antigo

Público novo (que conheceu a 

marca há pouco tempo)

o Entendem a marca como uma moda 

agênero que possui status na 

comunidade LGBTQIA+ e até trabalha 

com tamanhos diversos, mas não que 

a prioridade da marca seria para essa 

diversidade de biotipos.

o Acompanhou o desenvolvimento da 

marca e dos modelos de roupas para todos 

os públicos;

o Conhece as propostas iniciais, viu a 

representativade da comunidade LGBTQIA+ 

nas campanhas e divulgações, e vê a moda 

agênero como o ideal da marca.



Os focos das ações desenvolvidas pela

agência foi o aperfeiçoamento do

relacionamento da loja com o seu público-

alvo.

Visando que a camisaria, apesar de ter um público-

alvo muito bem definido, não consegue consolidar

um bom relacionamento e tem uma comunicação

muito falha, a seguinte campanha foi criada:

Ações



Motivações:

o O planejamento da rede social viria 

no intuito de deixá-la mais coerente, 

demonstrando uma imagem sólida sem 

as alterações constantes que ocorrem 

hoje.

o Já as ações do "Somos todes Majô" 

reafirmarão o compromisso da marca 

com a inclusão, trazendo a 

representatividade e o conceito 

agênero que ela visou tanto em sua 

criação.

MAJÔ 2.0
NOVA ERA

A campanha:

o Ela visará a reestruturação da imagem da 

camisaria sobre os apontamentos mais 

realizados pelos clientes e vistos pela agência, 

reafirmando sua identidade organizacional.

o Compreenderá as seguintes ações:

o Planejamento do layout da rede social

o Somos todes Majô

o Você no #teammajô

o Bate-papo com Majô

o Majô na parada virtual



Planejamento do
Identidade  

preservada
Apesar das alterações, 

as publicações 

manteriam as cores da 

logomarca e o avatar 

"Majô" recentemente 

criado.

layout da rede social

A agência realizou uma análise das 

publicações no Instagram da loja e 

usou como base para o novo 

layout a época em que havia mais 

interação dos consumidores.

Assim os layouts seguiriam um 

padrão mais organizado e 

visualmente agradável.

Ação para os clientes



Identidade dos 
novos posts:

Inspirações:



Para pluralizar a marca e 

demonstrar representatividade, 

foram criados novos avatares que 

comporiam um time em conjunto 

com o avatar original.

Esses avatares são todos 

denominados Majô, no intuito de 

demonstrar que todos podem ser 

Majô, independente de sua raça, 

etnia ou biotipo.

Individualidade  

preservada
Os avatares, apesar de 

terem o mesmo nome, ainda 

mantém uma personalidade 

própria, exaltando assim a 

individualidade de cada ser.

Somos todes Majô

Ação para o público LGBTQIA+ e Plus size



Novos Majôs:

Avatar original:



Representatividade

importa

Assim o perfil seria mais 

diversificado e representativo, 

compreendendo diferentes 

biotipos e reforçando o 

compromisso da marca com a 

inclusão

Você no
#TEAMMAJÔ

Com o objetivo de quebrar a 

padronização corporal nas 

vitrines da loja, foi desenvolvida 

essa ação em que convidamos 

os nossos clientes a irem na loja 

física, em um cenário pós 

isolamento, e ao comprar um 

produto da camisaria, a pessoa 

posaria como modelo e 

apareceria nas redes sociais da 

loja.
Ação para o público LGBTQIA+ e Plus size



Posts para ação

Loja física:



Comunicação

coerente

A ação seria criada nos 

stories, onde faríamos 

perguntas, enquetes e 

deixaríamos caixas de 

sugestões para ouvir a 

opinião e interagir com 

os seguidores.

Ação para os clientes

Bate-papo

No início da análise foi 

observado que não havia 

muito engajamento com o 

público, então desenvolvemos 

ideias para melhorar essa 

interação.

Os stories atuais tratam de 

assuntos aleatórios e não 

possuem objetivos aparentes.

com Majô!



Alguns exemplos com 
o template de story:



Simulação das 3 peças no 
Instagram:



Comunidade  

LGBTQIA+
Além de ser o look oficial 

da Parada Ao Vivo e 

adquirirmos visibilidade na 

mídia e com os 

influenciadores, a marca 

estaria em evidência para  

potenciais clientes da 

comunidade LGBTQIA+.

Ação para mídia e influenciadores

Majô na
Parada ao vivo

Como ação de relacionamento 

com a mídia e influenciadores 

digitais, a agência 

desenvolveria uma parceria 

com a Dia Estúdio, produtora 

responsável pela cobertura da 

Parada Ao Vivo, ofertando os 

conjuntos agêneros que 

vestiriam todos apresentadores 

da Parada.



OBRIGADO!

Agência: Frenty


