
País é exemplo de transformação  
 
Presente no Brasil desde 1926, nos últimos seis anos a Electrolux promoveu uma revolução no 
seu posicionamento de mercado. A maior evolução ocorreu no segmento de linha branca, em que 
começou a atuar a partir da compra da Refripar/Prosdócimo em 1996, empresas que praticavam 
preços até 20% menores que os da concorrência e possuíam poucos produtos atualizados. Nos 
três anos seguintes, o mercado caiu 20% e em 1999 o market share da companhia era de 21%, 
ante 28% e 22% das marcas líderes.  
 
A virada da Electrolux no Brasil começou com a contratação do brasileiro Ruy Hirschheimer, que 
adotou a filosofia global de renovar a marca a partir de lançamentos que atendessem melhor às 
expectativas das clientes. Em 2001, 60% dos produtos já estavam atualizados e os preços de 
venda dos lançamentos passaram a corresponder à posição de liderança.  
 
Ocorrido no País e considerado o melhor case mundial da Electrolux, a geladeira Frost Free -Elsa, 
os projetos têm nome de mulher- é uma boa metáfora do conceito que catalisou o aumento dos 
lucros. Lançada em outubro de 2000, em maio de 2001 a Frost Free já detinha mais de 50% do 
mercado. Diante da possibilidade de não ter de descongelar a geladeira, as consumidoras se 
dispuseram a pagar um preço 7% superior.  
 
Graças e este e outros casos, a Electrolux trocou um prejuízo de R$ 44 milhões em 1999 por lucro 
de R$ 6 milhões em 2001. Embora o balanço de 2002 ainda não esteja disponível, já se sabe que 
a exportações estão indo bem. "Em 2002 exportamos 9% da produção e creio em 2003 
alcançaremos 15%", diz Hirschheimer. O executivo declara que no mercado brasileiro a empresa 
está aumentando sua participação nas três categorias em que atua: linha branca, aspiradores e 
enceradeira (floor care) e cortadores de grama.  
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