
Linha branca muda para atrair baixa renda de bolso cheio 
Fábio Suzuki 
 
Fabricantes de eletrodomésticos sofisticam produtos populares para atender novas demandas 
à do público emergente  
 
A diminuição da desigualdade social no Brasil alterou as diretrizes do mercado e forçou as 
companhias a direcionarem suas atuações para os públicos emergentes. Somando as 
iniciativas do governo como a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
prorrogada até o final de janeiro de 2010 - itens do segmento de eletrodomésticos que há 
pouco tempo eram regalias das pessoas de alto poder aquisitivo hoje são essenciais para atrair 
consumidores de menor renda, cenário que aqueceu abriga entre as fabricantes de linha 
branca. 
 
Atualmente é possível encontrar a preços acessíveis refrigeradores, fogões e máquinas de 
lavar com tecnologia embarcada e artigos que em um passado recente eram regalias das 
linhas de luxo. Esse movimento deve-se à melhora da economia brasileira que aumentou a 
exigência no consumo entre o público emergente. 
 
A multinacional Mabe lançou há um ano sua marca própria no mercado brasileiro com produtos 
destinados a um público de renda inferior à dos consumidores das linhas Bosch e General 
Eletric (GE), comercializadas pelas empresa com foco na classe A. "É um grupo muito atento 
às tendências e bem informado. E o impacto em nossa linha de produção é o crescimento da 
linha de aço inox, que está mais acessível no mercado", explica Mauro Correia, diretor de 
marketing da companhia. 
 
Em cinco anos, a Mabe investirá R$ 100 milhões em sua marca própria no Brasil. Além dessa 
iniciativa, a empresa investiu R$ 70 milhões na aquisição da licença da marca Bosch e na 
compra da Continental, esta última adquirida para atingir um público mais popular que os 
consumidores da marca Mabe. 
 
Tecnologia embarcada 
 
Essa exigência da população emergente culmina na sofisticação em diversos itens encontrados 
no varejo. A Whirlpool, por exemplo, incrementou os produtos da Cônsul, sua marca mais 
popular, com tecnologias que eram até anos atrás exclusividade de Brastemp e KitchenAid, 
marcas voltadas para o público A. É o caso do refrigerador Cônsul Facilite, que aumentou em 
30% as vendas no segmento de uma porta ao oferecer a tecnologia frost free (que não forma 
gelo nas paredes do congelador), antes inserida apenas nos produtos de duas portas. 
 
"Raramente percebemos diferenças no consumo entre as classes A, B e C em nossas 
pesquisas. Por isso temos que oferecer tecnologia e praticidade com preços competitivos em 
todas as linhas", diz Daniela Cianciaruso, gerente de marketing da Whirlpool Latin America. A 
companhia destina US$ 100 milhões por ano em estudos sobre os hábitos e necessidades dos 
consumidores. 
 
"Todas as companhias estão voltando suas atuações para essa nova classe média. Fiquei 
surpreso na visita às fábricas pois são produtos top", comenta Lourival Kiçula, presidente da 
Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). 
 



 
 

 
 

Estratégia é agregar valor ao produto e manter preço acessível 
Fábio Suzuki 
 
Para atrair o público que emerge com a melhora da economia brasileira, as fabricantes de 
eletrodomésticos precisam investir em itens que agreguem valor ao produto mas com preços 
que caibam no bolso do consumidor. Esse desafio para o segmento é apontado por Renato 
Meirelles, sócio-diretor do Data Popular - instituto especializado no consumo entre as classes 
de renda mais baixa. Em sua avaliação, a fórmula para atingir esse "novo consumidor" precisa 
ter dois fatores: emocional, que é atingido, por exemplo, com geladeiras simples, mas que são 
cromadas ou incluem filtro d'água nas portas; e racional, quando a pessoa sabe que o produto 
consome menos energia que o modelo que ela tem dentro de casa. "Esse consumidor precisa 
de produtos que façam o olho dele brilhar. Antes, a geladeira dele apenas mantinha a 
temperatura e agora ele quer um refrigerador que esfrie a cerveja", afirma Meirelles. 
 
O sócio-diretor da Data Popular também aponta a participação do governo no aumento dos 
produtos de linha branca. "A expansão do crédito é muito importante. Para se ter uma idéia, 
são mais de 1 milhão de famílias que emergiram para a classe C e que querem melhorar os 
itens essenciais dentro de casa. E se antes essa família tinha um fogão de quatro bocas, agora 
ela quer comprar um de seis bocas ou com algum outro valor agregado", comenta ele.  
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