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A Mundial promove grande reposicionamento da marca no mercado. Depois de deixar de atuar 
em vários setores, a indústria buscou foco e agora investe em três segmentos: moda, beleza e 
gourmet, conta nesta Entrevista Michael Ceitlin, diretor-superintendente da empresa. Com a 
compra da Impala, Mundial procura oferecer soluções completas para cuidados das mãos e 
pés. Também lança linha de produtos para o público teen e aposta na customização de 
acessórios de moda.  
 
A Mundial passa por uma grande transformação e reposicionamento. Aonde a 
empresa quer chegar? 
 
Antes a Mundial atuava em várias áreas. Hoje está focada no segmento de consumo 
basicamente com três linhas de produto: unidade de beleza ou personal care com toda a linha 
de implementos de manicure; divisão fashion com acessórios de moda; e a mais tradicional, 
que é a área gourmet com talheres e facas. Este redirecionamento foi importante porque 
selecionamos os segmentos nos quais queríamos atuar.  Com foco podemos buscar um 
crescimento maior em cada um. Então ficamos com moda, com a marca Eberle, beleza com a 
Mundial Personal Care, e gourmet com a marca Hercules. 
 
A tradição no segmento de alicates, pinças e tesouras fez a Mundial acreditar que a 
sua marca poderia ir além dos utensílios metálicos. A compra da Impala teve como 
objetivo criar mais vínculos com as consumidoras? 
 
A tradição no segmento de alicates deriva da nossa força em cutelaria, que foi a origem do 
grupo. Nos últimos dez anos conquistamos uma liderança expressiva. Hoje somos o maior 
fabricante mundial de implementos para manicures porque o Brasil é o maior mercado do 
mundo neste setor. Essa liderança fez com que a gente buscasse outras alternativas que 
tivessem complementariedade com a linha de produto e a primeira coisa que nos veio à 
cabeça, até em função de uma oportunidade que surgiu, foi a aquisição da Impala. 
 
E qual é a estratégia? 
 
Mundial e Impala têm uma enorme sinergia. Quem usa implementos de manicure certamente 
usa esmaltes. É um casamento que ninguém tinha feito no Brasil ainda, aliás, na América 
Latina. Somos a primeira marca a integrar dentro de um segmento que a gente chama de 
Mundial Personal Care.  
 
E o que engloba o segmento Mundial Personal Care? 



É um guarda-chuva conceitual sob o qual operam as duas marcas. Mundial e Impala visando 
atender o segmento de manicures com soluções completas para cuidados de mãos e pés. É a 
nossa marca para cosméticos, mas as duas continuam existindo separadamente. 
 
Quais são as metas? 
 
A meta é manter liderança na área de implementos e, no curto prazo, estamos buscando a 
vice-liderança no segmento de esmaltes. Hoje a Impala é a terceira marca do setor e vem 
crescendo até em função da nossa força de distribuição. Estamos fazendo um trabalho muito 
grande com equipes comerciais, novas embalagens, ponto-de-venda e cadeia de distribuição.  
 
Pretende comprar outras empresas? 
 
Não, está descartado. A Impala foi a primeira que a gente comprou depois de um longo 
período vendendo uma série de divisões. A gente vinha “emagrecendo” e agora estamos 
“digerindo” a aquisição. No curto prazo não há nada à vista. 
 
Quais áreas vocês deixaram de atuar? 
 
Basicamente foram motores elétricos, reflorestamento e fundidos (peças para indústria 
automobilística). Vendemos as unidades na busca de focar mais a empresa e buscar investir 
recursos nas áreas em que a gente achava que haveria maior potencial de retorno. 
 
Como foi feita essa seleção? 
 
Nos segmentos em que atuamos hoje somos líderes ou vice-líderes, com exceção da Impala, 
que estamos trabalhando para chegar lá. Ou temos um papel relevante no mercado ou a gente 
não quer ficar nele. A companhia não quer ser coadjuvante em nenhum deles. Ou somos 
líderes ou vice-líderes. 
 
A Impala é a terceira marca no mercado e a Mundial tem uma imagem clássica e 
sólida. Diante desse cenário, como vocês vêm trabalhando o reposicionamento da 
marca? 
 
Isso é muito interessante. Fizemos uma pesquisa qualitativa e vimos que a Impala era uma 
marca mais conhecida do que imaginávamos, enquanto a Mundial era a marca da vovó, bem 
tradicional. Estava envelhecida. Mal comparando, é como se fosse a “maisena” do negócio. Em 
cima dessa imagem clássica e sólida, a estratégia é rejuvenescer a Mundial e mostrar que 
temos produtos para todas as faixas de idade. 
 
Quanto está sendo investido no rejuvenescimento? 
 
Verba varia muito, não é só marketing. Pesquisa e desenvolvimento são fundamentais para 
isso. O reposicionamento da marca é consequência de um esforço coordenado, que começa 
com a identificação do problema, redefinição do design de produto, junto com o trabalho no 
ponto-de-venda. 
 
A verba supera os R$ 10 milhões por ano. O segmento de beleza pessoal representa 
quanto na receita da Mundial? Como foi o resultado da empresa? 
 
Hoje representa pouco menos de 40% na receita da empresa, mas está crescendo. A linha 
fashion representa mais de 40% e o restante, 20%, vem do gourmet. 
 
Como a unidade de negócios em aviamentos para indústria da moda, a Eberle 
Fashion, conquistou mercado? 
 
Tem uma coisa interessante. A Eberle saiu de uma fabricante de botões e rebites e se 
transformou numa empresa focada no desenvolvimento de soluções de customização. Nos 



tornamos o terceiro maior fabricante mundial desse tipo de acessório para a indústria de 
confecção com foco na customização e diferenciação de produto. 
 
O que significa exatamente isso? 
 
Em função de pesquisa de tendências, desenvolvemos produtos seguindo as tendências 
internacionais com propostas sob medida de diferenciação para cada cliente. Isso 
evidentemente cria uma intimidade com o cliente e abre o portfólio de maneira tal que a 
divisão cresceu muito nos últimos anos e passou a ter peso maior na Mundial.  
 
Os componentes metálicos como botões, rebites, ilhoses são customizados? 
 
Sim. Oferecemos aos estilistas opções de como se diferenciar mais dos concorrentes. Os 
botões, acabamentos, zíperes e pingentes são mídias metálicas que levam a marca do cliente. 
Hoje temos mais de 1 milhão de combinações. 
 
Quais as novidades da empresa? 
 
A linha My Look é o primeiro grande lançamento, sob o novo conceito. Difere de tudo o que já 
foi feito em termos de alicates de cutículas. É todo pensado para o público teen. A embalagem, 
por exemplo, conversa com tribos jovens com diferentes apelos. 
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