
Uma marca de dentro pra fora 
Angela Klinke  
 
Toda marca de cuecas deseja que o consumidor compre seu produto com a mesma disposição e 
frequência com que as mulheres acumulam lingeries. Por isso, em 2005, a Mash investiu numa 
linha de modelos sensuais com transparências e cuecas para a prática de esportes (feita com 
tecidos que absorvem o suor). 
 
Neste momento, entretanto, a empresa se encontra num novo estágio. "Queremos tornar a Mash 
uma marca que frequente não só a gaveta de cuecas, mas todo o guarda-roupa masculino", diz 
Hélio Oliveira Júnior, diretor comercial da empresa. Oliveira Júnior está conduzindo o 
reposicionamento da Marsh para ampliar o cardápio de produtos da empresa. Depois de apostar 
em sungas, meias, lenços, pijamas e uma linha de homewear, a empresa está investindo US$ 2 
milhões para lançar uma linha de bermudas e camisetas. Em 2007, pretende produzir jeans Mash, 
camisas e moletons. 
 
No início de 2004, a empresa fez uma pesquisa com os consumidores em quatro estados do país. 
Segundo o diretor comercial, a sondagem demonstrou que a Mash era líder em lembrança da sua 
categoria em várias classes sociais. Ela frequentava o "corpinho" da classe "A" e era objeto de 
desejo dos homens da "C". "Nossa marca se mostrou versátil e com credibilidade. Apostamos 
nessa oportunidade para expansão", diz ele. Para dar mais musculatura à grife, em setembro de 
2005, a Mash inaugurou sua primeira loja. Um investimento de R$ 500 mil nos Jardins, em São 
Paulo. 
 
Sua nova temporada de lançamentos começa na segunda semana de abril. São 12 camisetas 
casuais com estilo esportivo feitas em tecidos sintéticos como fibras de secagem rápida que 
devem custar entre R$ 29,29 e R$ 79,90. Em junho, coloca em lojas multimarcas 18 modelos de 
bermudas e shorts entre R$ 35 e R$ 75. Este ano, sua pretensão é crescer 30% sobre o 
faturamento de R$ 36 milhões do ano passado e para isso estreia campanha de marketing criada 
pela Gragnani Agência-Conceito. O pacote inclui outdoors, anúncios em mídia impressa e a criação 
de uma revista customizada com tiragem de 50 mil exemplares que deve tratar do universo 
masculino. 
 
A história da Mash começou em 1970 quando três irmãos da família libanesa Hara fundaram a 
empresa junto com a Hope, de lingerie feminina. Em 1999, as duas marcas se separaram e a 
Mash iniciou uma reestruturação interna. 
 
Valor: Qual o perfil que a Mash persegue? 
 
Hélio Oliveira Júnior: Queremos seguir o exemplo de marcas internacionais que vestem o homem 
de ponta a ponta. De acordo com nossa sondagem, faltam marcas fortes no universo masculino 
nacional que vistam o homem por inteiro. 
 
Valor: Qual a reordenação necessária para a Mash mudar sua produção?  
 
Oliveira Júnior: Nos últimos seis anos, desde a cisão da marca com a Hope, nós ficamos com um 
parque fabril de 25 mil metros quadrados. Produzimos um milhão e meio de cuecas - mas temos 
um potencial de produção ao redor dos 5 milhões de peças. Aumentar nosso portfólio aproveita 
essa capacidade ociosa. 
 
Valor: Para quem seus produtos são direcionados?  
 
Oliveira Júnior: Para as classes B e C. Eles devem ter preços competitivos, mais econômicos do 
que as marcas esportivas internacionais. Nossa estratégia é criar peças básicas, de linhas limpas, 
que possam ser compradas com frequência pelos homens. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 mar. 2006, Tendências & Consumo, p.B5. 


