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A Mundial quer se livrar da imagem de metalúrgica que acompanha os 112 anos de história da 
empresa e passar a ser reconhecida como uma referência em moda e design. "Querermos 
reposicionar a marca com foco no nosso público-alvo, e não na tecnologia ou processo que 
usamos", diz o diretor superintendente da companhia, Michael Ceitlin. Segundo ele, essa 
guinada internamente já ocorreu mas a percepção ainda não chegou de forma consistente ao 
mercado.  
 
Segundo Ceitlin, a Mundial é hoje a terceira maior fabricante mundial de componentes 
metálicos para a indústria da moda e produz, por ano, cerca de 24 bilhões de itens, como 
botões, ilhoses, fivelas e outros acessórios sob a marca Eberle Fashion, um negócio 
responsável por cerca de 60% do faturamento da empresa. Conforme o executivo, a empresa 
é também a líder global em implementos de beleza pessoal, com um volume de 15 milhões de 
unidades por ano de produtos como alicates de unha e cutículas, tesouras e pinças da marca 
Beauty Care, área que gera outros 20% do faturamento da Mundial. O restante da receita da 
empresa vem das linhas de cutelaria, ferramentas e motobombas silenciosas para banheiras 
de hidromassagem que, no redesenho proposto pela empresa, ficarão em um só segmento 
batizado de Living.  
 
As três áreas de negócios da Mundial passarão a ter uma linha de design única que começa a 
mostrar a sua cara com a criação recente de uma diretoria de Inovação, Pesquisa e 
Desenvolvimento. Na nova estrutura, uma equipe de 30 profissionais passará a ter a missão 
de antecipar as tendências de beleza, design e moda e transportá-las para os produtos da 
Mundial. "O design e a inovação passam a ser uma preocupação constante. A indústria da 
moda exige a antecipação das tendências", explica Ceitlin. "Assim teremos um ritmo maior de 
lançamento de produtos. Serão lançamentos anuais ou semestrais de coleções", diz ele, 
lembrando que até agora as novidades não eram tão constantes.  
 
Com a nova percepção no mercado, a empresa gaúcha pretende turbinar os negócios tanto no 
Brasil como no exterior. "Isso agrega valor à marca. Com isso queremos ganhar market share 
e consolidar a nossa posição de referência nos produtos de cuidados com a beleza e ligados à 
moda." A empresa informa, por exemplo, ter 50% do mercado nacional de itens de beleza 
pessoal.  
 
Mercado externo  
 
Segundo Ceitlin, a nova percepção no Brasil também facilitará o acesso aos mercados 
externos, de onde a Mundial já extrai 15% de seu faturamento. "Na medida em que você é 
percebido como líder no seu mercado, isso vira argumento no exterior", diz Ceitlin, que avalia 
o reforço da marca como o segredo do sucesso pretendido pela empresa. "Queremos cada vez 
mais vender maior valor agregado. O Brasil não tem condições de brigar em produtos que 
dependam do preço", avalia.  
 
A recente aquisição da marca de esmaltes Impala faz parte da nova estratégia da Mundial. 
Apesar de ser um produto cujo processo de fabricação era estranho, é uma linha voltada ao 
mesmo público alvo dos itens de beleza pessoal e com os mesmo canais de distribuição. 
Conforme a Mundial, a Impala tem hoje a terceira colocação no mercado de esmaltes no 
Brasil. O planejamento prevê que a marca passe de um faturamento de R$ 40 milhões para R$ 
65 milhões em 2009, incremento que conforme a Mundial permitiria pelo menos se aproximar 
da vice-liderança. Ceitlin admite estar pesquisando novas oportunidades de aquisições no 
Brasil e no exterior, mas garante não haver negociações em curso.  
 
A Mundial parte agora para a divulgação do novo posicionamento da empresa com ações que 
incluem uma série de eventos, marketing digital e o relançamento da revista Spot. A 
publicação, que terá uma tiragem de 15 mil exemplares, vai reaparecer com uma linguagem 
gráfica mais arrojada e voltada a estilistas, designers e outros profissionais ligados à indústria 
da moda. A revista fala de moda e assuntos relacionados como comportamento, cinema, 



música e outras artes. No fim das contas, a publicação quer dar um recado a este público. 
"Eles têm a liberdade para sonhar e nós a responsabilidade de realizar este sonho", resume.  
 
A empresa projeta chegar ao final do ano com uma receita líquida de R$ 325 milhões, o 
equivalente a um crescimento de 15% sobre 2007.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 ago. 2008, Indústria, p. C6. 


