
De olho em oportunidades de ne-
gócios complementares, a Mabe
aposta também no mercado brasi-
leiro de bebedouros e purificado-
res de água. “Estamos sempre
atentos a oportunidades de desen-
volver novos produtos em nichos
complementares aos que já atua-
mos, afirma Marcelo Vienna, vice-
presidente da Mabe. Assim, no se-
gundo semestre do ano passado,
o grupo mexicano lançou o seu
primeiro produto no segmento
por meio da marca Dako e agora
se prepara para colher os frutos
com o lançamento de uma linha
de produtos pela Continental,
que está disponível desde o início
de fevereiro.

“Até então não atuávamos nes-
te mercado, mas percebemos a
oportunidade de negócios em um
segmento que está em ampla ex-
pansão”, diz Viena. Ele revela que
um dos fatores que levou a compa-
nhia a investir nesse segmento foi
o fato de já ter um certo know-
how na área, “já que os nossos re-
frigeradores há muito usam o sis-
tema de produção de gelo e água
na porta, então, de uma forma ou
de outra já trabalhávamos com es-
se nicho”.

O conhecimento desse merca-
do levou a companhia a desenvol-
ver produtos funcionais, como
um dos modelos da Continental,
que conta com uma torneira para
saída de água quente, indicado
para o preparo de cafés e chás.
Por enquanto, os produtos da li-
nha de água das duas marcas
são desenvolvidos junto com
parceiros fora do Brasil. ■ J.R.

Dando continuidade à estraté-
gia de renovação do portfólio,
o grupo mexicano Mabe acaba
de lançar mais uma marca para
o mercado brasileiro de luxo, a
Continental One. Com investi-
mentos da ordem de R$ 5 mi-
lhões, a nova marca chega para
atender ao público de alto po-
der aquisitivo, que busca inves-
tir em uma cozinha gourmet,
segundo Marcelo Vienna, vice-
presidente da Mabe para o Bra-
sil. “Temos estudado a viabili-
dade de lançar produtos pre-
mium há mais de um ano. Esse
mercado tem tanto potencial
que gerou uma nova unidade
de negócios no grupo”, afirma.

A companhia não revela o
quanto espera crescer em ven-
das com a nova marca, mas
Vienna garante que “a expectati-
va é bastante positiva, embora
ainda seja cedo para falar de nú-
meros”, já que a linha compos-
ta por 19 produtos começou a
chegar ao mercado em março.

No varejo, o desafio da Conti-
nental One será grande, já que a
marca parte para a briga por
uma fatia lucrativa do mercado
na qual a Brastemp, fabricada
pela Whirpool e a Electrolux já
mantêm li-
nhas Premium
desde 2011.
Até então, a
Mabe atendia
esse segmento
com alguns
produtos da
GE. “Chega-
mos com uma
marca nova,
mas que carre-
ga em seu DNA
toda a tradição
e qualidade
que a Continen-
tal mantém”,
diz Vienna.

A maior par-
te dos produ-
tos é produzi-
da fora do Bra-
sil e, além do
preço mais ele-
vado, tem aca-
bamento em
aço inox e vi-
dro espelha-
do, além de se-

rem produtos próprios para em-
butir em cozinhas planejadas.
“A cozinha passou a ser parte
importante da casa, local de en-
contro e por isso desenvolve-
mos produtos com design atem-
poral e moderno, que vão ao en-
contro dessa nova demanda”,
diz o executivo.

Segundo ele, conforme o de-
sempenho da nova marca, a
companhia estuda no futuro a
viabilidade de produzir os pro-
dutos One no Brasil. “Um inves-
timento desse se justifica com
o crescimento da demanda em
larga escala”, diz.

De olho no potencial de ven-
das, além de apostar nos canais
tradicionais como lojas físicas e
e-commerce, a Mabe também
já planeja inaugurar um sho-
wroom para a marca One em
São Paulo, a fim de aproximar
o conceito do consumidor. “Se-
rá o primeiro do grupo no Bra-
sil e a previsão é de que ele seja
inaugurado no segundo semes-
tre do ano”, informa Vienna.

Na outra ponta, a Mabe conti-
nua apostando no segmento de
produtos intermediários, para
consumidores de médio e bai-
xo poder aquisitivo, por meio
da marca Dako, presente no
mercado brasileiro há 75 anos.

“Investimos na reformulação
da logomarca e
no design de
produtos, tor-
nando-os mais
modernos e
práticos”, diz
Vienna.

Para tanto,
o grupo inves-
tiu R$ 4 mi-
lhões e lançou
a linha Rit-
mos, compos-
ta por 6 fo-
gões, cujos
preços variam
de R$ 359 a R$
1.099. Com o
l a n ç a m e n t o
dos produtos
q u e d ev e m
chegar ao mer-
cado ainda
neste mês, são
três as linhas
que a Dako
mantém no
mercado. A
marca respon-

de por 20% das vendas da Ma-
be no Brasil, enquanto a Conti-
nental detém 60% e a GE os ou-
tros 20%.

Embora no ano passado as
vendas da Mabe no Brasil te-
nham crescido acima do merca-
do, Vienna afirma que, neste
ano, a expectativa é de uma re-
dução no ritmo. “O ano passa-
do foi de grande expansão nas
vendas, resta saber se foi uma
antecipação das compras por
conta do acesso ao crédito e do
IPI baixo”, diz. Independente
disso, a Mabe se prepara para

trazer mais novidades ao merca-
do no segundo semestre, o que
inclui o segmento de lavadoras.

Com isso, a companhia con-
clui o projeto de reestrutura-
ção de marcas iniciado em
2011, quando, após as fracas
vendas das marcas Mabe e Bos-
ch no Brasil, o grupo decidiu re-
tirá-las do mercado e focar
seus investimentos em Dako,
Continental e GE. “Naquele pe-
ríodo iniciamos a renovação de
75% do portfólio e agora esta-
mos fazendo os 25% restan-
tes”, diz Vienna. ■
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Ao lançar o Continental One, grupo mexicano briga com Brastemp e Electrolux por um público seleto
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FOME DE CRESCIMENTO

Estratégia da mexicana 
Mabe está na constante 
inovação do portfólio

 US$ 3,8 bilhões 
FATURAMENTO GLOBAL

Fábricas no Brasil Campinas, Itu
e Hortolândia

Nova marca Contiental One

Nova linha Dako Ritmos

Investimento R$ 4 milhões

Número de produtos  6

Vendas no Brasil Dako 20%, 
Continental 60%
e GE 20%

Investimento R$ 4 milhões

Número de produtos 19

Fonte: empresa
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