
Walita, R$ 2,5 milhões para nova jarra 
Regina Neves 
  
A Walita está investindo R$ 2,5 milhões na campanha de lançamento da nova jarra de sua linha 
de liqüidificadores e processadores que tem, como característica principal, o fato de ser a mais 
resistente do mercado, segundo testes da certificadora UL (Underwriters Laboratories) do Brasil.  
 
"O investimento de R$2,5 milhões está acima da média da empresa", diz Ernane Iung, gerente 
geral de marketing da Divisão de Eletroportáteis e Cuidados pessoais da Philips para a América 
Latina. "Mas com o lançamento, a Walita, que já é líder do setor de eletrodomésticos portáteis 
para cozinha, pretende reforçar a marca e aumentar em 5% o market share de liqüidificadores, 
ultrapassando 45% de participação".  
 
A campanha é a principal ação de marketing da Walita para o Natal, e a empresa espera vender 
10% a mais do que em 2003. A campanha inclui comercial de TV produzido pela DM9DDB, 
patrocínios e merchandising em programas de grande audiência, e também mídia impressa. "O 
produto é fabricado com material resistente com a transparência do vidro", diz Iung. E essa 
resistência fica evidente no filme de TV já está no ar em que a jarra é batida em vários locais sem 
quebrar. E as batidas fazem a própria trilha sonora.  
 
A campanha inovará com o uso da internet em ação interativa. Com base no banco de dados da 
empresa, consumidores do Rio e de São Paulo, onde a campanha está sendo veiculada vão 
receber um e- mail e, pela web, deverão criar uma música com base nos sons dos 
eletrodomésticos ligados e que estarão disponíveis no site. As melhores "músicas" receberão 
como brinde produtos da Walita. "Nosso objetivo é reforçar a intenção de compra e verificar a 
eficiência da campanha". Além da jarra, a Walita lançou para o Natal novas cores - laranja e pink 
- e embalagem para o ferro a vapor Comfort RI 1118.  
 
A Walita - divisão de eletrodomésticos portáteis da Philips do Brasil - lidera o setor de 
eletrodomésticos portáteis para cozinha, com fatia de 35% do mercado brasileiro e é hoje a marca 
mais lembrada do segmento pelos consumidores. Fundada em 1939 e incorporada pela Philips em 
1971, a Walita inaugurou nova fábrica em Varginha em janeiro de 2000. Ela fabrica um modelo de 
cafeteira anteriormente feito na China. E a partir de agora fará 200 mil unidades/ano, parte 
exportada para a América Latina.  
 
"As condições da fábrica no Brasil mostraram-se mais competitivas para nossos interesses, 
justificando o investimento de R$ 2 milhões para preparar a fábrica para a produção. A partir de 
agora, produziremos no Brasil mais de 200 mil cafeteiras por ano para atender o Brasil e a 
América Latina", explica Iung.  
 
Segundo ele, entre as vantagens estratégicas e comerciais que a Walita tem com a transferência 
estão a maior competitividade no mercado interno e na América Latina e agilidade nos prazos de 
entrega. "Com isso, a Walita pretende crescer cerca de 5% em seu market share de cafeteiras".  
 
O lançamento da nova cafeteira tem ação de marketing em parceria da Walita com a empresa 
Sara Lee (proprietária das marcas Pilão, União, Caboclo e Café do Ponto). Na promoção, "Seu 
Primeiro Café É Por Nossa Conta", ao comprar a cafeteira RI 7460 o consumidor ganha um pacote 
de Café Pilão 250 gramas.  
 
Este é o segundo ano consecutivo que a Walita amplia sua produção. Em 2003, houve a 
transferência da linha de ferros de passar roupa, quando foram inves-tidos R$ 4,5 milhões na 
mesma fábrica de Varginha.  
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