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Fabricante de roupas íntimas masculinas, a Mash segue o caminho de empresas que viram 
uma oportunidade na atuação no varejo. A empresa, criada há cerca de 30 anos e com uma 
produção mensal média de 3 milhões de peças, faz escola ao seguir o sucesso de indústrias 
como Hering, Marisol, Lupo, além de Faber-Castell, Octavio Café e até Coca-Cola. Muitos 
deles passaram do mero fornecimento a empresas de comércio à atuação direta no varejo, 
com lojas de bandeira própria e franquias, uma estratégia para engordar os cofres. A Faber-
Castell e o Café Jardim, por exemplo, abriram recentemente unidades com a sua marca. 
Dessa forma, os fabricantes conhecem de perto os consumidores e ampliam pesquisas para 
lançar produtos com maior êxito.  
 
De olho no público de shopping centers, depois que viu sua loja conceito ter retorno, a Mash 
estuda a abertura de outras unidades Mash Store pelo sistema de franquias, a partir do ano 
que vem. "Assim poderemos dar um destaque maior para os nossos produtos e entrar em 
shoppings, pois hoje há poucas lojas multimarcas em centros de compras", disse a diretora 
da loja Mash. Store, Debora Hara Matalon.  
 
Ampliar a presença no varejo, seja por meio de franquias, seja por lojas multimarcas 
convertidas com a bandeira dos fabricantes, ou por lojas próprias, é uma ação para 
fabricantes que buscam maior ganho de escala e produtividade. Essas empresas têm 
procurado entre seus clientes e revendas no varejo aqueles que queiram fazer parte da sua 
rede. Na conversão de uma loja multimarcas, por exemplo, se dá a projeção dos industriais, 
como a Marisol, uma das maiores indústrias do setor de vestuário, parte da holding GFV. A 
loja convertida costuma obter impulso médio de 30% no seu faturamento ao adotar sua 
marca.  
 
A Marisol atua no varejo há sete anos, com suas marcas infantis Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre. 
Há dois anos, abriu a primeira unidade One Store, loja multimarcas convertida, que passa a 
vender, do seu total de produtos, 50% da marca Marisol. Hoje, a rede, que ainda possui a 
marca Pakalolo e adquiriu recentemente a marca Rosa Chá, possui uma rede de franquias 
com 140 unidades da Lilica e Tigor e 36 lojas One Store. A estratégia de entrar no varejo é 
semelhante à da também catarisense Hering, e a previsão da Marisol é de investir R$ 30 
milhões nesse mercado em 2008.  
 
Até o final do ano, a meta da empresa é de chegar a 50 unidades da One Store. Até 2014, 
planeja chegar a 500 lojas com essa bandeira. Carlos Vitorino, gerente de Operações da One 
Store, explica que a indústria procura entre seus próprios clientes aqueles que querem fazer 
parte da rede, chamada de rede de valor, porque não é de franquias.  
 
Uma loja multimarcas convertida tem um ganho médio de 30% no seu faturamento. "Dentre 
os nossos 12 mil clientes, temos a meta de converter 500 em One Store e já temos operações 
negociadas até para o ano que vem", diz. Por enquanto, as aberturas se concentram na 
Grande São Paulo e no interior do estado. De acordo com o gerente, a estratégia é 
implementar lojas a partir de cidades pólo, que tenham retransmissoras da rede Globo, por 
exemplo, o que diminui o gasto com propaganda da rede.  
 
Vitorino afirma que o objetivo da Marisol é atuar como gestora de marcas e canal de 
distribuição, fortalecendo o varejo. Para ele, ter domínio de todo o processo é um diferencial e 
traz enorme ganho de escala. "Hoje, a indústria atuar no varejo é uma necessidade; quem 
não fizer isso pode ter deficiências, pois se você conhece o seu consumidor você pode ser 
mais produtivo", diz. No semestre, a receita da Marisol foi de R$ 103,8 milhões, e deve 
aumentar sua produção em 20%. Há quatro meses, um novo presidente assumiu, Giuliano 
Donini, e ainda há planos de se criar novas marcas, como na área de puericultura.  
 
Incremento  



 
Outra que opera com franquias é a Lupo, que já tem cerca de 145 lojas, sendo 9 próprias e o 
restante, franquias. Hoje, segundo Valquírio Cabral Júnior, diretor comercial da Lupo, o varejo 
representa cerca de 15% do faturamento da rede e deve chegar a 20% até o final do ano. De 
acordo com o diretor, em 1994, a indústria já tinha uma variedade de 5 mil itens que as lojas 
multimarcas não conseguiam comprar, por isso, abrir uma loja somente da Lupo era o ideal e 
uma possibilidade de o consumidor conhecer melhor a marca. "Isso ampliou muito nosso 
mercado: hoje, já temos 10 mil itens e passamos a produzir roupas íntimas e pijamas. Em 
agosto, vamos lançar uma linha praia", afirma.  
 
A empresa busca franqueados dentre os seus 30 mil clientes tradicionais e representantes de 
venda, a Lupo planeja abrir pelo menos mais 10 lojas este ano, focando o interior e a Região 
Nordeste. A Lupo ainda está ampliando sua fábrica, que ficará com uma área 25% maior, e 
receberá investimentos de R$ 25 milhões.  
 
A Cia. Hering também tem ampliado a participação no varejo, nos últimos anos. A empresa, 
que tem mais de 125 anos, começou apenas como indústria e hoje grande parte do seu 
faturamento é oriundo do varejo. Atualmente, a rede tem 247 lojas, e, destas, 199 são 
Hering Store e 48, PUC, sendo 32 delas próprias e o restante, franquias. A empresa, que diz 
ser a maior de franquias de vestuário do Brasil, também afirma que possui meta de chegar, 
até 2010, a 325 lojas.  
 
Alimentação  
 
Fora a indústria de vestuário que cresce no varejo, o Café Jardim, que compra a produção de 
estados como Minas Gerais e São Paulo, processando mais de 8 mil sacas de café por ano, 
decidiu entrar no segmento também por meio de franquias. A empresa acaba de abrir uma 
loja-conceito no Mercado Municipal de São Paulo e quer 30 lojas até 2009, à média de 50 
novas franquias por ano. O Grupo Cherto, que estruturou o sistema de franchising para essa 
empresa, afirma que as lojas serão cafeterias, podendo funcionar como pontos-de-venda e 
distribuidoras do Café Jardim, o que Aroldo Cardoso, presidente da empresa, reforça como 
"um grande objetivo". 
 
 
Leia mais: 
 
 
Faber-Castell amplia número de quiosques 
 
A Faber-Castell também optou por entrar no segmento varejista com lojas próprias, que 
vendem somente seus produtos. Atualmente, possui três quiosques na cidade de São Paulo. 
O primeiro espaço foi inaugurado no Shopping Villa-Lobos. Depois foram feitas pesquisas que 
levaram à ampliação, com instalação de outros quiosques nos Shopping Center Norte e 
Shopping Market Place.  
 
De acordo com Marcelo Tabacchi, diretor comercial da Faber-Castell, o objetivo é mesmo 
conhecer melhor o consumidor. "Ter proximidade com os consumidores e ouvir o que eles 
dizem sobre nossa empresa e nossos produtos é a principal vantagem, nos faz entender quais 
são suas necessidades". Além disso, os quiosques colaborariam com a divulgação da marca, 
já que produtos de todos os segmentos da companhia são expostos no mesmo local. 
 
A empresa não revela números, mas o diretor afirma que os espaços trazem um bom retorno 
e que as vendas têm crescido, sendo que a previsão de crescimento nos quiosques 
acompanha o ritmo da empresa como um todo. No último Dia dos Pais, por exemplo, houve 
um bom impulso de vendas, com maior saída de produtos da sua linha Premium. Ainda não 
há previsão de abertura de mais quiosques. 
 



                            Fonte: DCI, São Paulo, 19 ago. 2008. Empresas & Negócios, p. B16. 


