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Há mais de 30 anos no mercado brasileiro de moda íntima masculina, a Mash investe, desde 
abril, no segmento de meias, só que, desta vez, de maneira inédita, contemplando também o 
público feminino. Segundo Hélio Júnior, diretor comercial da empresa, a meta é ter, em cinco 
anos, a "operação meia" do tamanho da de cueca. A campanha publicitária, criada pela 
Agência Integrada, teve investimento de US$ 200 mil, sob o slogan "Mash com seus pés". 
 
Quanto a empresa investiu para atuar no segmento de meias? 
 
A empresa investiu € 2 milhões em maquinário. Agora, em outubro, chegam mais 24 
máquinas, totalizando 40. Ainda somos uma empresa pequena, mas temos a meta de em 
cinco anos ter a "operação meia" do tamanho da de cueca. Hoje temos duas fábricas distintas, 
com gestões produtivas e comerciais diferentes. Uma é focada em meias e a outra para 
produtos como cuecas e sungas. Produção de cueca e meia são ramos completamente 
distintos. Cueca é confecção e confecção é baixa tecnologia, depende de mão-de-obra. Já para 
a produção de meias é necessário ter alta tecnologia. Na fábrica vamos ter cerca de 6o 
funcionários. Iniciamos a comercialização das meias em abril. 
 
Porque a Mash decidiu investir neste segmento? 
 
Nos últimos dez anos, muitas marcas grandes como Pulligan, Meias Aço e Lolly Pop saíram do 
mercado e não há constatação de marcas que tenham entrado no ramo para substituir essas 
lacunas. Começamos há mais ou menos dois anos a pesquisar melhor este mercado de meias. 
Primeiro estuda mos o trade e depois partimos para o entendimento do consumidor. As 
informações que obtivemos apontaram que o mercado era carente de uma marca de meia e 
que também estava centralizado, apenas, em alguns fornecedores. Notamos que tanto os 
lojistas quanto os consumidores estavam sem opções. Em nossas pesquisas, questionamos 
como o público enxergava o fato de existir uma marca nova de meias e a receptividade foi 
grande. Com isso foi muito claro para a empresa a decisão de atuar neste mercado. Só para 
sermos mais cautelosos, ao invés de montarmos uma indústria de meias, neste primeiro 
momento terceirizamos nossa produção. O que há hoje são opções de meias, mas não de 
marcas. 
 
Quais são as maiores marcas hoje no mercado? 
 
Lupo e Trifil. 
 
Quantas meias a empresa pretende produzir por mês? 
 
Com esse novo maquinário pretendemos produzir cerca de 50 mil dúzias ao mês. 
 
A nova coleção de meias também é direcionada ao público feminino? 
 
Sim, e é algo inédito para nós. Somos uma empresa institucionalmente masculina. No entanto, 
como o mercado de meias é bastante amplo e atende tanto o público masculino como o 
feminino e o infantil, não pudemos nos restringir. E digo que as vendas para as mulheres vão 
muito bem. Inclusive, a logomarca foi estilizada, fato que é muito bem identificado pela 
consumidora. Na verdade, o público feminino já tem contato com a marca Mash, pois são 
justamente as mulheres que compram quase sempre as cuecas. Não é uma marca estranha 
para elas. O público feminino já criou identidade com a marca. 
 
Mas pode-se dizer que a Mash tem algum interesse no público feminino? 
 
Não. Só houve neste caso devido às características peculiares do segmento de meias. 
 
Qual é o faturamento da empresa em vendas de cuecas? 



Para este ano nossa previsão é de faturar R$ 65 milhões, sendo que 10% sejam 
correspondentes às vendas de meias. 
 
E qual foi o faturamento da empresa em 2007? 
 
No ano passado, faturamos R$ 45 milhões. 
 
A expectativa é de que o segmento de meias fique no mesmo patamar que o de 
cuecas? 
 
Como disse, em cinco anos queremos faturar a mesma coisa com meias. É um projeto bem 
audacioso e que vai necessitar de muita energia de toda a empresa, tanto na área comercial 
como produtiva. Mas essa é a idéia. Pretendemos aumentar o nosso faturamento em 100%. 
Porém, não temos a menor dúvida de que quando estivermos consolidados, o segmento deva 
representar nunca menos do que 65% do faturamento. 
 
A Mash trabalha com qual agência? 
 
Há um ano trabalhamos com a Agência Integrada. 
 
Qual o investimento em publicidade para este ano? 
 
Nosso investimento é em torno de 8% do faturamento, que corresponde a cerca de Rs 5 
milhões. 
 
A Mash é uma empresa brasileira? 
 
Sina e tem 45 anos de mercado. Começou com as marcas Hope e Mash, mas em 2000 houve 
separação, Já a marca Mash tem 35 anos. 
 
A Mash pretende atuar, futuramente, em outros segmentos? Há algum projeto neste 
sentido? 
 
Sim. Há algum tempo nós já fizemos algumas experiências com relação ao mix de produtos 
que foi lançamento de bermudas, camisetas e pijamas, por exemplo. 
 
Não houve também a intenção de produzir ternos? 
 
Não chegamos a ter esta intenção. Na realidade, houve um momento em que nossa pretensão 
era vestir o homem por completo. Tornar a Mash uma grife masculina. Nós recuamos um 
pouco nesse projeto, mas posso dizer que está em stand by. 
 
Por que vocês resolveram recuar? 
 
Percebemos claramente que o processo de distribuição é muito diferente daquele que fazemos 
hoje. Teríamos que montar outra equipe de vendas, com nova estrutura comercial para 
atender a demanda. Por isso resolvemos recuar. Achamos que é mais fácil investir no 
segmento de meias por ter o mesmo canal do de cuecas e a mesma loja de compra. Não 
poderíamos ser tão radicais nesse processo. Contudo, disse que o projeto está em stand by 
porque, a partir do momento que esse novo segmento estiver consolidado, vamos reavaliar. 
 
A Mash trabalha hoje com parcerias? 
 
Temos algumas marcas licenciadas como a Bad Boy e a TNG, que são grandes parceiros 
nossos. E agora também estamos licenciando outra , marca, porém no momento não posso 
revelar. 
 
Mas não pode dar pelo menos alguma dica? 
 



Sim. Já há algum tempo queríamos fazer uma parceria para ingressar em um ramo ecológico, 
mais natural. E essa marca vai mais ou menos por esse caminho. É conhecida, oriunda de uma 
ONG. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 25 ago. 2008. p. 21.   


