
24 marketing

17 jun 2013

negócios

Um mercado de R$ 20 bilhões
Avanços sociais e mudanças no comportamento do consumidor movimentam o bilionário setor de linha branca 
Por roseani rocha rrocha@grupomm.com.br

Avanços recentes nos índices sociais do 
País determinaram também a melho-

ria da performance de alguns setores e ca-
tegorias no mercado nacional de consu-
mo. Poucas destas ganharam tanto quanto 
a de linha branca. Estimulados ainda por 
reduções de impostos e outros benefícios 
governamentais, os players dessa indús-
tria têm apostado em inovação e lança-
mentos para aumentar o alcance de seus 
produtos nos lares brasileiros. A entrada 
em vigor, em abril, da PEC das Domésti-
cas (Proposta de Emenda Constitucional 
que está formalizando o trabalho de em-
pregados domésticos, garantindo-lhes di-
reitos como carga semanal de 44 horas e 
décimo terceiro, entre outros) corrobora 
o cenário positivo ao setor — e aos fabri-
cantes de produtos de limpeza (leia mais 
no box da pág. ao lado).  

O motivo? Como ter um funcionário do-
méstico regularmente vai ficar mais caro, 
muitos “ex-patrões” terão de botar as pró-
prias mãos na massa. Aliado ao aumen-
to da escolaridade média, da participa-
ção da mulher no mercado de trabalho e 
à redução do tempo gasto pelas famílias 
com tarefas cotidianas, o novo fator refor-
ça a necessidade dos líderes da indústria 
em apresentar soluções que facilitem a vi-
da do consumidor. Segundo o Grupo Ele-
trolar, que faz uma das maiores feiras do 
setor na América Latina, os produtos de 
linha branca respondem por pouco mais 
de 20% dos quase R$ 100 bilhões movi-
mentados anualmente pelo comércio de 
bens duráveis em aproximadamente 25 
mil pontos de venda no Brasil. Estudo em 
parceria com a GfK apontou crescimento 
no faturamento do setor no primeiro tri-
mestre de 2013, batendo a marca de R$ 5,2 
bilhões. A estimativa é que, em todo ano 
de 2013, essa cifra supere os R$ 20 bilhões. 

 “A demanda por produtos que supram 
necessidades de praticidade tem crescido 
muito, assim como categorias que tinham 
baixa penetração vêm se desenvolvendo”, 
avalia, sob a luz dos avanços sociais e das 
mudanças comportamentais do consu-
midor, a vice-presidente de planejamen-
to da DM9DDB, Cynthia Horowicz, que 

Embora o Ministério da 
Fazenda não tenha se posicionado 
oficialmente a respeito da 
prorrogação da redução do IPI para 
os produtos de linha branca, que 
termina em 30 de junho, uma fonte 
da equipe econômica do ministro 
Guido Mantega afirmou à Reuters 
que a intenção é prorrogar o corte no 
imposto até dezembro de 2013. Se 
o incentivo corre o risco de não ser 
renovado, outra medida, anunciada 
na semana passada, estimulará o 
setor. Na quarta-feira 12, o governo 
informou que os beneficiários 
do programa Minha Casa, Minha 
Vida poderão financiar móveis, 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos 
a partir do programa Minha Casa 
Melhor. Com recursos totais de 
R$ 18,7 bilhões, saídos do Tesouro 
Nacional, a medida permitirá o 
pagamento parcelado em 48 meses 
(com juros de 5% ao ano) para 
determinados produtos — dentre os 
quais, geladeiras, fogões de até cinco 
bocas e máquinas de lavar roupas. O 
governo projeta que 3,75 milhões de 
famílias poderão ser contempladas 
pelo novo programa. 

Do IpI ao Minha 
Casa Melhor

atende a conta da Whirlpool. “Toda co-
municação tem de trabalhar esse bene-
fício de praticidade. Existe a vertente dos 
itens premium, desejáveis, mas também 
há espaço para falar em funcionalidade.”

A líder Brastemp — marca do portfólio 
da Whirlpool, que possui ainda Consul e 
KitchenAid — investe de 3% a 4% da re-
ceita anual em inovação. Os lançamen-
tos mais recentes ficaram concentrados 
em fogões, sendo o chamariz o Brastemp 
Ative Smart Cook, com o qual a consumi-
dora pode baixar receitas da internet pa-
ra o fogão e acompanhar a execução pe-
lo smartphone. 

De acordo com Rodrigo Azevedo, dire-
tor de estratégia da Whirlpool para a Amé-

rica Latina, a categoria de lava-louças é 
uma das que, consideradas até pouco tem-
po supérfluas, devem apresentar cresci-
mento robusto no País. Atualmente, a pe-
netração de lava-louças nos lares brasilei-
ros é de apenas 2%. Para 2013, somente a 
Brastemp promete trazer ao mercado 160 
novos itens de linha branca, 15% a mais em 
relação aos lançamentos feitos em 2012. 

A vice-líder Electrolux, que, global-
mente, faturou US$ 16,5 bilhões em 2012, 
aposta na divulgação dos produtos no 
ponto de venda e, no caso das lava-lou-
ças, na desconstrução de mitos, como o 
de que não limpam direito e consomem 
muita água. “Hoje, temos lava-louças com 
função específica para lavar panelas. En-
quanto lavar louça à mão gasta de 50 a 
60 litros de água, na máquina, a média é 
de 8,4 litros”, garante Joana Dias, gerente 
de produto da Electrolux para lava-rou-
pas e lava-louças – categoria cujo cresci-
mento, na Electrolux, atingiu 28,4%, de 
2009 a 2012.

Para a executiva, a PEC vem normati-
zar um movimento que existe há alguns 
anos e o encarecimento da mão de obra 
para serviços domésticos será somente 
mais um fator a contribuir com o cresci-
mento de linha branca, especialmente, 
em categorias de maior valor agregado e 
baixa penetração.  

Mesmo as lavadoras automáticas de 
roupas têm terreno a conquistar, já que 
a penetração no Brasil é de 52%. Recen-
temente, a Electrolux lançou a lavadora 

Rodrigo Azevedo, da Whirlpool: categorias antes consideradas supérfluas ganharão terreno no mercado

Mini Silent, a “pequena notável” da Electrolux, que tem capacidade para três quilos de roupas
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super premium Mini Silent três quilos, 
com foco no número crescente de pes-
soas que moram sozinhas — e em geral 
em apartamentos pequenos —, mães que 
gostam de lavar as roupas dos bebês iso-
ladamente ou simplesmente para a tur-
ma do “usou, lavou”. 

   
Concorrência acirrada

Duas marcas sul-coreanas também têm 
aumentado a representatividade no seg-
mento, especialmente em lavadoras front 
load: Samsung e LG. Marcelo Perin, diretor 
de vendas de linha branca da LG do Brasil, 
destaca que, afora a questão da PEC, mes-
mo  pessoas com padrão econômico mais 
simples não querem mais ter a sensação 
de comprar algo 100% igual ao vizinho — 
e esse “diferente” é o que se traduz como 
premium. “Desde o produto de primeiro 
preço há um painel touchscreen. A tecno-
logia é embarcada em todos os itens”, afir-
ma. Na LG, as linhas lava & seca oferecem 
seis movimentos de lavagem. A divisão es-
pera crescimento de 8% este ano e planeja 

fabricar refrigeradores no Brasil. 
Já a Samsung quer levar conteúdo e in-

teração com a internet presentes nas Smart 
TVs à linha branca, conforme Adelson Co-
elho, diretor de marketing e vendas da divi-
são de eletrodomésticos da Samsung Bra-
sil. No segmento, a empresa vende con-
dicionadores de ar, refrigeradores e lava-
doras. Neste último caso, o executivo cita 
inovações que dão um posicionamento 
especial à marca no PDV, como a EcoBu-
ble, que conserva o tecido mais tempo e 
reduz em até 70% o consumo de energia, a 
funçãoTambor Diamante, que evita o “en-
ganchamento” de fios na centrifugação, e 
a AirWash, de lavagem a seco. E, em todos 
os casos, o toque final é dado pelo design.

Assim como a LG, a Samsung possui, 
fora do Brasil, produtos com tela touschs-
creen e acesso à internet e itens com cone-
xão wireless que permitem o controle das 
funções dos aparelhos por meio de smar-
tphones e tablets. Mas as tecnologias são 
recentes e consideradas com preços aci-
ma da média brasileira. 

* Em % – Brasil (agosto 2012)

Fonte: GfK/Electrolux

Geladeira

Fogão piso/embutido

Micro-ondas

Lavadora automática

Secadora de roupas

Climatizados

Máquina de lavar louças

Brasil A/B1 B2 C1 C2 D/E

98,9 99,7 99,8 99,9 99,4 97,4

98,2 96,2 96,4 98,4 99,4 98,7

52,6 89,2 78,7 65,4 47,3 27,5

52,0 93,8 86,2 69,2 47,2 19,7

3,4 11,4 6,9 2,7 1,2 1,2

1,9 6,7 3,7 1,4 1,4 0,3

1,8 10,5 3,2 0,9 0,1 0,1

Penetração de produtos de linha branca, por classe
Assim como os itens de linha 

branca, os produtos de limpeza têm 
embarcado tecnologia, neste caso, 
nas fórmulas, com vistas a propiciar 
eficácia em menor tempo. Diego 
Colicchio, gerente de marketing de 
limpadores da Unilever, afirma que 
a nova legislação dos trabalhadores 
domésticos provoca duas mudanças: 
melhor uso do tempo disponível das 
domésticas, uma vez que as horas 
extras começam a pesar no bolso 

do empregador; e maior número 
de pessoas que cuidarão sozinhas 
da própria casa a fim de evitar as 
despesas trazidas pela nova lei. “Para 
ambos os casos, nota-se o aumento 
significativo nas vendas de produtos 
de limpeza de alta performance 
e concentrados, que ajudam a 
consumidora a realizar a tarefa 
de maneira mais ágil e com menor 
esforço.” Recentemente, a empresa 
reforçou seu portfólio na área com 
itens nas linhas Vim e Cif, como Cif 
Cremoso com — garante a Unilever 
— mais poder de limpeza que sete 
garrafas de limpador comum. 

Este mês, a Reckitt Benckiser, 
que detém as marcas Poliflor e SBP, 
apresentou novidades para a linha 
Veja, corroborando a valorização 
dos produtos de limpeza com foco 

Lei do menor esforço em desempenho. A divulgação da 
linha Veja Ação & Proteção define 
os produtos como “a primeira linha 
de limpadores multiuso premium” 
da marca, que afirma ser líder de 
mercado. Os produtos chegam ao 
mercado nos formatos pulverizador, 
refil e squeeze. Ao todo, a marca Veja, 
que chegou ao Brasil em 1969, possui 
mais de 50 itens.

Diretor comercial, de marketing 
e pesquisa & desenvolvimento da 
Bombril, Marcos Scaldelai está no 
time dos que acreditam que a PEC 

das Domésticas é um desdobramento 
da evolução do País. Do ponto de 
vista da empresa, o maior poder de 
renda do consumidor — que passa a 
ter em casa novos equipamentos e 
mesmo residências com mais tipos de 
acabamentos e texturas — demanda 
a inovação de portfólio. Em 2012, um 
lançamento de destaque da marca 
foi o limpador de telas LCD. Em 
março, a empresa investiu na linha 
Pratice, explorando características da 
indústria de perfumaria. “No passado, 
a preocupação era com o brilho das 
panelas expostas. Hoje, aroma é 
um dos fatores que determinam a 
percepção do consumidor em relação 
a um ambiente, se está limpo ou não. 
É uma tendência que as categorias 
que exploram cheiros tenham uma 
evolução maior”, pontua Scaldelai. 

Desdobramento da campanha “Mulheres evoluídas” para a linha Pratice
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1564, p. 24-25, 17 jun. 2013.
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Anúncio




