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Marca remodela linha de produtos e vai reforçar propaganda para manter a liderança 
 
A Arno, marca brasileira de eletroportáteis comprada em 1997 pelo grupo francês SEB, prepara 
lançamentos para ganhar participação de mercado neste ano, principalmente no Dia das Mães, 
enquanto tenta repassar novos aumentos de preços para o varejo.  
 
A empresa remodelou toda a sua linha de liquidificadores - o campeão de vendas do setor -, 
reforçará sua verba de propaganda e ampliará, no segundo semestre, o leque de produtos de 
cuidados pessoais, segmento em que entrou no ano passado com o lançamento de chapinhas e 
secadores de cabelo. 
 
Com a sua nova linha de liquidificadores, que consumirá R$ 7 milhões em investimentos, incluindo 
gastos com marketing e publicidade, a Arno pretende reagir à concorrência e manter-se na 
liderança. Este será o maior lançamento da marca neste ano. 
 
A Walita, divisão de eletroportáteis do grupo Philips, adotou uma estratégia mais agressiva nos 
últimos dois anos, registrando um recorde de um milhão de liquidificadores vendidos em 2003. A 
sueca Electrolux e a americana Whirlpool, dona da Brastemp, entraram no segmento, com 
produtos mais sofisticados, enquanto marcas mais baratas, como a Britânia e a Mondial, também 
invadiram as prateleiras das lojas. 
 
"Não trabalhamos com produto de primeiro preço. Nosso foco está na construção da marca", 
afirma Marcio Cunha, presidente para a América Latina da SEB. A multinacional comprou a 
concorrente Moulinex no ano passado, mas decidiu tirar a marca francesa do mercado brasileiro, 
concentrando seus investimentos apenas na Arno. Cunha não revela a verba de propaganda, a 
cargo da F/Nazca, mas afirma que abrirá mais o bolso neste ano. 
 
Em abril, entram no ar os comerciais para o lançamento da nova linha de liquidificadores. 
"Estamos abrindo agora as vendas para o Dia da Mães e as expectativas são de crescimento em 
relação a 2003", afirma Mara Lacerda, gerente de produtos de cozinha da Arno. Segundo ela, não 
haverá mudanças nos preços dos liquidificadores que estão sendo substituídos e variam de R$ 60 
a R$ 230. 
 
Cunha não nega, porém, que a empresa "está neste momento em negociação com o varejo" para 
aumentar os preços, mas não diz quanto está pedindo de reajuste. Em 2004, a empresa 
promoveu um aumento de 8%. 
 
A alta nos preços do aço e do plástico comprimiram as margens de lucro no ano passado. Neste 
ano, diz Cunha, não há a perspectiva de um recrudescimento nas despesas tanto das matérias-
primas como dos custos administrados, como mão-de-obra e eletricidade, que estão mais caros se 
convertidos em dólar. Com a valorização do real frente ao dólar, a companhia deve reduzir as 
exportações, que representaram 20% do faturamento em 2004. 
 
Em 2004, a Arno faturou em torno de R$ 500 milhões, com um crescimento de 15% em relação 
ao ano anterior. Os carros-chefes são os liquidificadores, ventiladores e lavadoras de roupa semi-
automáticas, que respondem, cada um deles, por 25% das vendas. Em ventiladores, segundo a 
gerente de produtos de cozinha da Arno, a empresa conseguiu ganhar entre 3 e 4 pontos 
percentuais de participação, capturando 30% do mercado. 
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