
Purificar a água da classe C
virou fonte de bons negócios
para quem decidiu se aventu-
rar nesse mercado. Tradicional-
mente nas mãos de empresas
como Europa, Lorenzetti, Lati-
na e IBBL, o segmento de fil-
tros e bebedores observou nos
últimos anos a chegada dos
aparelhinhos assinados não
apenas por gigantes marcas da
linha branca como Electrolux
e Consul, mas até da multisseg-
mentada Unilever. Uma mu-
dança de perfil que juntou a se-
de das empresas com a vonta-
de de beber dos consumidores
na avaliação de quem agora bri-
ga pela liderança do mercado.

Da última aposta no início
dos anos 2000 — quando a
Whirlpool lançou o modelo de
assinatura para os purificado-
res Brastemp —, o mercado pa-
recia caminhar em águas cal-
mas até se aproximar da vira-
da da década. Há quatro anos
e meio, Carlos Guimarães, di-
retor de produtos da Electro-
lux, era um dos executivos
atentos aos novos nichos de
mercado. “O problema é que a
gente tinha pouca informa-
ção. É um mercado que não
era (e ainda não é) auditado. A
gente tinha uma ideia, um Nor-
te, mas só isso”, relembra.

Apesar da desconfiança de
alguns colegas (e até de concor-
rentes), ele acionou o centro
de desenvolvimento da compa-
nhia em Curitiba e passou a tra-
balhar sob um “risco calcula-
do”. “Era preciso ter um pro-
duto excelente, confiável, pa-
ra ser vendido no varejo. O mo-
delo de venda direta porta-a-
porta, que a Europa operou
com muito sucesso até um pas-
sado recente, tinha claramen-
te perdido o fôlego. Mas havia
muito mercado. Arriscamos e
deu certo”, completa ele.

O sucesso foi tamanho que o
modelo de entrada (preço de R$
300) chegou a faltar no mercado
no ano passado. “Não é exagero
dizer que o crescimento nosso é
de 100% ao ano”, finaliza Guima-
rães, que no fim do mês vai substi-
tuir o purificador de entrada por
um modelo de maior valor agre-
gado (de R$ 450, mas já com
água gelada, função que não exis-
tia na versão anterior).

Com a expertise de quem já
atuava no segmento através do alu-
guel de equipamentos e um produ-
ção inteiramente nacional, a
Whirlpool partiu para o contra-
ataque. Em 2010, a multinacional
sediada nos Estados Unidos colo-
cou no varejo os modelos da Con-
sul também na mesma faixa de
preço dos concorrentes suecos. “A
Brastemp já tinha um modelo con-
solidado. Os modelos Consul vie-
ram para reforçar e complemen-
tar nossa linha de produtos atra-
vés de uma estratégia mais con-
vencional”, diz William Custódio,
diretor de novos negócios da com-
panhia para a América Latina.

Apesar dos modelos high-end
na faixa de R$ 700, Custódio ad-
mite, sem revelar números, que o

modelo de entrada, voltado pa-
ra as classes B e C, representa o
maior volume de vendas da
Consul, cujo crescimento no
segmento fica sob misteriosos
“dois dígitos ao ano”.

A figura de surpreendente
caçula desse novo tabuleiro fi-
cou para a Unilever, que no fim
de 2011 anunciou a vinda de
dois modelos desenvolvidos
no centro de tecnologias da em-
presa na Índia. Na estratégia de
conquista de um mercado, a
empresa investiu R$ 30 mi-
lhões em publicidade no ano
passado (cifra que deve ser re-
petida até o fim de 2013), além
de oferecer o produto mais ba-
rato entre os concorrentes (a
partir de R$ 260). “Os filtros e
purificadores estão apenas em
16% dos lares do país. Estamos
falando de um mercado que é
extremamente promissor. O
brasileiro vê hoje que é possí-
vel e que vale a pena investir pa-
ra ter qualidade da água”, con-
cluí Shelida Barsellha, diretora
da área de construção de mar-
cas de bebidas da Unilever.

O problema é
que a gente tinha
pouca informação.
É um mercado que
não era (e ainda
não é) auditado.
A gente tinha uma
ideia, um Norte,
mas só isso”

“

CarlosGuimarães
Diretorde produtos daElectrolux

O modelo de venda
direta porta-a-porta,
que a Europa operou
com muito sucesso
até um passado
recente, tinha
claramente perdido
o fôlego. Arriscamos
e deu certo”
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Copo cheio para
quem apostou
na dona de casa

▲

Novos players do segmento de filtros

e purificadores de água têm crescimento

exponencial com foco na classe média

R$260
Éopreçodopurificadordeentrada
dalinhadaUnilever,umpouco
maisbaratoqueosmodelosda
ElectroluxeConsul (quecustam
apartirdeR$300)

16%
Dasfamíliasbrasileirasutilizam
filtrosoupurificadoresparao
tratamentodaáguaencanada
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2013,  Empresas, p. 10.
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