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Demorou vários anos, mas a multinacional americana Whirlpool decidiu trazer, finalmente, 
uma marca global para o mercado brasileiro a KitchenAid. Até agora, o grupo, o maior 
fabricante de linha branca do mundo e líder no setor no Brasil, só atuava no país com duas 
marcas locais, a Brastemp e a Consul, que vieram com a aquisição do grupo Brasmotor em 
meados dos anos 90.   
 
A KitchenAid será dirigida para o mercado de luxo, como imóveis "triple A", e sua linha de 
produtos incluirá eletrodomésticos pesados (como refrigeradores e fogões), eletroportáteis ( 
liquidificadores, batedeiras, etc) e até utensílios de cozinha, como facas e escumadeiras, 
segmento em que a Whirlpool não atua com suas duas outras marcas. Os produtos da 
KitchenAid só serão vendidos em lojas de cozinhas planejadas de alto padrão, como a 
Kitchens, ou em lojas sofisticadas de presentes.   
 
O pacote completo de eletrodomésticos da marca que inclui seis aparelhos custará entre R$ 45 
mil e R$ 50 mil. Um conjunto similar de produtos Brastemp sai pela metade entre R$ 25 mil 
R$ 30 mil.   
 
Desde o início do governo Lula, muitas empresas de consumo passaram a mirar as classes 
populares. O mercado de luxo, por sua vez, também vem apresentando taxas atraentes de 
expansão, principalmente com o lançamento de imóveis "triple A", o que chamou a atenção da 
Whirlpool. "O mercado de luxo cresce a taxas de 30% ao ano no país", diz Jerome Cadier, 
diretor de marketing da Whirlpool para a marca KitchenAid.   
 
Atualmente, as fabricantes de bens de consumo também preferem adotar três marcas uma 
popular, uma intermediária e outra de luxo para atingir as diferentes classes de consumidores. 
O grupo mexicano Mabe, por exemplo, lançará neste ano eletrodomésticos com a sua própria 
marca, que atenderá um consumidor na faixa intermediária. Até agora, a multinacional só 
vendia produtos no Brasil com a marca GE, mais sofisticada, e com a marca brasileira Dako, 
mais popular. A Mabe, de quem a GE é sócia minoritária no México, detém a licença da marca 
americana na América Latina.   
 
"Ter três marcas é a melhor estratégia", acredita o diretor de marketing da Whirlpool . Com a 
Consul, que sempre foi a marca mais vendida em volume, e com a Brastemp, que é a marca 
com maior índice de memorização, a empresa atende bem os dois públicos. Mas, para atingir o 
mercado de luxo, segmento em que as duas marcas não têm penetração, a empresa escolheu 
trazer a KitchenAid, cujos produtos serão importados dos EUA e da Europa.   
 
A Electrolux preferiu seguir o caminho oposto. A multinacional sueca só atua no Brasil com sua 
própria marca e, assim, vem conseguindo se fortalecer. Em 2007, segundo a empresa, a 
Electrolux foi a marca mais vendida, desbancando a Consul. O CEO da Electrolux na América 
Latina, Ruy Hirschhmeir, afirmou, em ocasiões anteriores, que prefere ter "uma só marca e 
uma só promessa".   
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