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O crescimento do consumo tanto pelas classes de menor poder aquisitivo como pelo “topo” do 
mercado está obrigando empresas de eletroportáteis a rever suas estratégias e a planejar 
produção local de produtos importados. Essa foi a iniciativa, por exemplo, da Black&Decker e da 
Mallory. 
 
Uma das causas dessa mudança é a política cambial. O câmbio favorável às importações tem 
reduzido o preço de eletroportáteis e estimulado o aumento da concorrência, de forma que as 
empresas do setor tiveram de reposicionar o preço dos produtos. Como resultado, a população de 
menor poder aquisitivo é hoje compradora potencial, e a indústria se vê forçada a aumentar os 
esforços para alcançá-la.  
Ao mesmo tempo, as empresas incrementam a linha de produtos sofisticados, também mais 
acessíveis, para atender à classe A. Com o aumento do volume, estuda-se privilegiar a produção 
local. 
 
A Black&Decker aumentou a capilaridade de sua revenda para chegar a um maior número de 
consumidores: “Desde o segundo semestre de 2006, quando implantamos uma política de 
pulverização das vendas, temos registrado crescimento do volume de vendas acelerado”, afirma 
Julio Landaburu, gerente da área de Eletrodomésticos e Ferramentas da Black&Decker. Em 2006, 
o crescimento do volume de vendas de eletroportáteis da empresa foi de 17%.  
 
Antes dessa política de distribuição, a participação da empresa no segmento de cafeteiras não era 
significativa. Essa realidade mudou já em 2006, quando as vendas cresceram 25%. O resultado 
pode ser explicado pelo ajuste de preço da linha. O preço final das cafeteiras da Black&Decker 
teve decréscimo do 15% no ano passado. O incremento nas vendas fez com que a empresa 
começasse a avaliar sua produção local. “É política da companhia fabricar localmente itens de 
maior volume”, explica Landaburu.  
 
Outros produtos antes inacessíveis ao consumidor brasileiro também estão em expansão. A linha 
de mixers verticais da Black&Decker, por exemplo, registrou elevação de vendas de 35%. “Hoje 
temos a obrigação de oferecer produtos de ótima qualidade e com preços acessíveis”, explica 
Landaburu.  
 
No entanto, a pressão excessiva no mercado de eletroportáteis fez com que a empresa revisse 
sua dependência do segmento. A subsidiária inicia um plano para fortalecer o segmento de 
ferramentas de consumo e profissionais e aposta na linha de metais e fechaduras para balancear 
a dependência da linha de portáteis, hoje responsável por 60% do faturamento da companhia, de 
R$ 350 milhões em 2006.  
 
Enquanto o consumidor de menor poder aquisitivo amplia seu poder de compra, a classe A 
aproveita a redução de preços de produtos sofisticados. Para aproveitar essa tendência, a Mallory 
anuncia a fabricação somente no Brasil de uma batedeira com timer e balança, primeira do 
mundo desse tipo.  
 
A companhia, com fábrica em Maranguape no Ceará, que fabrica 4 milhões de produtos por ano, 
tem registrado bons resultados na venda de itens mais caros. A linha de grills e panelas elétricas, 
por exemplo, cresceu 75% em 2006.  
 
“Esse ainda é um mercado pequeno, mas com grande potencial de expansão no Brasil”, afirma 
Wilson Brambilla, diretor comercial da Mallory.  
 



A empresa é a única fabricante nacional de mixers (liquidificadores). Apesar do volume reduzido, 
Brambilla explica que o alto potencial do produto fez com que a empresa optasse pela produção 
local. Da mesma forma, a linha de grill pode ser futuramente internalizada.  
 
A grande procura de eletrônicos para cuidados pessoais é mais um motivo para o crescimento da 
indústria de portáteis. As pranchas alisadoras de cabelo da Mallory venderam 40% a mais em 
2006 do que em 2005.  
 
Maior poder de consumo 
 
O brasileiro de todas as classes está gastando menos no supermercado em relação ao orçamento. 
Segundo pesquisa da Ipsos, a Classe B reduziu seu gasto no supermercado, de 2004 a 2006, em 
cerca de meio salário mínimo; a Classe C, em 25% de um salário mínimo, próxima à redução de 
gasto da Classe D, pouco menor. Já a Classe E começou a sentir essa redução somente no início 
deste ano.  
 
A queda desse gasto não significa apenas o aumento do poder aquisitivo. Ela indica que uma 
sobra no orçamento está sendo canalizada para outros tipos de consumo, mais variados e 
sofisticados, conforme a pesquisa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 27 mar. 2007. Industria, p. A7. 


