
Na linha de produção de lavado-
ras do grupo Mabe em Itu, inte-
rior de São Paulo, o trabalho se
intensificou nos últimos meses,
desde que a companhia decidiu
lançar sua nova linha, batizada
de Intelligence. Com investi-
mentos na modernização de
equipamentos e em pesquisa pa-
ra o desenvolvimento dos no-
vos produtos, a companhia in-
vestiu R$ 5 milhões.

Marcelo Vienna, vice-presi-
dente do grupo, explica que das
três frentes de atuação da Mabe
no mercado de eletrodomésticos
da linha branca — geladeiras, fo-
gões e lavadoras — esta última é
a que tem a menor participação
nas vendas. Mas esse cenário de-
verá se equilibrar, já que no mé-
dio prazo, o valor investido retor-
nará multiplicado pelo volume
de pedidos. “Esperamos um in-
cremento de 35% nas vendas de
lavadoras”, diz o executivo.

Para tanto, a empresa inves-
tiu em produtos mais sofistica-
dos, voltados para um público
com maior poder aquisitivo e
muita roupa para lavar, já que
os produtos chegarão em setem-
bro às lojas nas opções 10 qui-
los, 11 quilos, 13 quilos e 15 qui-
los. “Esta não é uma linha de en-
trada no mercado”, diz Vienna.

O lançamento da linha Intelli-
gence chega para substituir as li-
nhas Eco Performance e Imagi-
nation. Para fazer a substituição
da produção, a companhia preci-
sou fazer ajustes na linha de pro-
dução. “Investimos em alguns
equipamentos mais precisos e
modernos, que nos deram maior
agilidade na produção e resulta-

ram em um produto tecnológico
e moderno”, explica Vienna.
Com as mudanças, o grupo deve
aumentar a quantidade de lava-
doras produzidas por ano, mas
os dados não são divulgados.

Segundo Vienna, a expectati-
va é de que o mercado de produ-
tos da linha branca continue
crescendo cerca de 20% ao ano,
movido pelo acesso ao crédito,
melhora do poder aquisitivo e

prorrogação do baixo IPI (Im-
posto sobre Produtos Industria-
lizados). Na última quarta-fei-
ra, o governo federal anunciou
o prolongamento, por quatro
meses, da redução do imposto
que passou de 15% para 5% nas
geladeiras, de 20% para 10%
nas máquinas de lavar e de 4%
para zero no caso dos fogões.

De olho nessa continuidade do
crescimento do mercado, a Conti-
nental, outra marca do grupo Ma-
be, anunciou no fim de julho o
lançamento de novos produtos
da linha de fogões Inovazzione.
Segundo a companhia, a catego-
ria cresce cerca de 5% ao ano no
mercado brasileiro, o que signifi-
ca R$ 3,3 bilhões em negócios pa-
ra o setor. “Queremos consolidar
nossa liderança nessa categoria,
crescendo 20% nos próximos
anos”, revela Vienna. ■

A Power Conversion, divisão da
GE no segmento de energia está
ampliando sua geração de negó-
cios. A companhia acaba de fe-

char novo contrato com a Swire
Pacific Offshore Operations, em-
presa de Cingapura especializa-
da em transporte do porto às
plataformas petrolíferas.

O contrato de US$ 73 milhões
prevê o fornecimento de oito pla-
taformas compostas por sistemas

de propulsão de energia e contro-
les. “Estas unidades oferecem be-
nefícios significativos em consu-
mo de combustível e desempe-
nho navio”, explica de Wendell
Oliveira, diretor-geral da GE Po-
wer Conversion América Latina.

Dos oito equipamentos, qua-

tro serão produzidos na unida-
de Estaleiro Ilha S.A, no Rio de
Janeiro. No ano passado a divi-
são brasileira de energia da GE
faturou US$ 3,7 bilhões.“Espe-
ramos crescer dois dígitos nos
próximos dois anos”, revela
Oliveira. ■ J.R.

A Weg, maior fabricante de mo-
tores elétricos da América Lati-
na, continuará a expandir-se e
a comprar empresas estrangei-
ras para sustentar seu ritmo de
crescimento de vendas de cerca
de 20% ao ano. O gerente de
vendas internacionais da Weg,
Roberto Lourenço, disse que vê
oportunidades da empresa am-
pliar sua participação na indús-
tria mineradora no Chile e no
Peru e no setor petrolífero da
Colômbia e Venezuela.

“Esperamos crescer acima
dos US$ 3,6 bilhões em vendas
de 2011, e temos planos de cres-
cer fortemente nos próximos
anos”, disse. Questionado a res-
peito do crescimento de 2013, o
executivo respondeu: “Sempre,
no mínimo, 15%, 20%.”

“A Weg também está em um
processo de aquisição de empre-
sas. Estamos buscando oportu-
nidades dessa maneira. A previ-
são é que esta filosofia siga forte
nos próximos dez anos”, adicio-
nou. A Weg teve lucro de R$
140 milhões no segundo trimes-
tre, com um alta de 20% na re-
ceita operacional, para R$ 1,5 bi-
lhão, impulsionada pelo merca-
do internacional.

A companhia que produz
além de motores elétricos, siste-
mas de controle, transformado-
res e tintas obtém 35% a 40%
de sua receita em operações fo-
ra do Brasil. Num contexto de
desaceleração da indústria brasi-
leira, a Weg realizou nos últi-
mos anos compras e investimen-
tos na Argentina, Áustria, Esta-
dos Unidos, Índia, México e
África do Sul. Lourenço disse
que a Weg vê oportunidade de
forte crescimento nas indús-
trias de mineração do Chile e do
Peru, onde acaba de abrir um es-
critório. “Provavelmente va-
mos abrir mais uma filial (co-
mercial) na América Latina. Ain-
da não está bem definido o lo-
cal”. “Estamos investindo na
Venezuela e na Colômbia, paí-
ses onde há muita possibilidade
de crescimento, principalmen-
te na área petrolífera”, acres-
centou. A América Latina repre-
senta 13% das vendas interna-
cionais da Weg. ■ Reuters
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no alvo da companhia brasileira
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Cingapura, quatro no Brasil
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O Facebook, rede social mais popular do mundo com 955 milhões de
usuários, deverá registrar receita de US$ 5,4 bilhões neste ano, de
acordo com estimativas da EMarketer. O resultado é US$ 600 milhões
abaixo da previsão anterior. A dificuldade de aumentar a receita
publicitária e de desenvolver versões para dispositivos móveis tem
dificultado o desempenho da companhia, explica a consultoria.

Para isso, marca GE lança nova linha de produtos, batizado de Intelligence e espera crescimento
de 35% nas vendas, impulsionado pela redução do IPI, melhora da renda e oferta de crédito

EQUIPAMENTOS

Weg busca
compras
para crescer

DE LAVADA

Os lançamentos do segundo semestre deverão ampliar 
a participação do grupo Mabe no mercado brasileiro

R$ 5 milhões 
INVESTIMENTO

LINHA INTELIGENCE 
Preços entre R$ 1.199,00 (10Kg)
 e R$ 1.599,00 (15 kg)

LAVADORAS
Marca GE

não divulgado 
INVESTIMENTO

LINHA INOVAZZIONE
Preços entre R$ 369,00
 e R$ 649,00

FOGÕES
Marca Continental

Fonte: empresas

Viena, do grupoMabe: crescimento nomercado demáquinas de lavar e consolidação em fogões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 ago. e 1, 2 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 21.




