
 
Multibras lança campanha para reforçar marca Consul 
Carolina Mandl, De São Paulo  
 
Linha Branca Lucro da empresa foi de R$ 7 milhões para R$ 112,5 milhões  
 
A Multibras estréia neste domingo mais uma campanha para reanimar as vendas da linha branca 
no Brasil. Desta vez, o alvo é a marca Consul. Só no primeiro trimestre deste ano, a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos (Eletros ), registrou uma queda de 15,71%.  
 
Desde o início do ano, a Multibras vem intensificando suas ações de marketing para estimular o 
consumo de geladeiras, fogões e lavadoras. Apesar de não informar a verba para este ano, a 
empresa declara que os valores para 2003 são maiores que o volume médio investido nos últimos 
cinco anos: R$ 60 milhões.  
 
Em março, a empresa iniciou uma campanha para a Brastemp. Criou-se o slogan "Brastemp Nova 
Já" para estimular a troca dos eletrodomésticos e o consumo de produtos de baixa penetração no 
mercado brasileiro, como a secadora (3%). Agora, quando a primeira etapa da campanha da 
Brastemp sai de cena, entra a marca de menor preço, a Consul.  
 
Criados pela agência Talent, os anúncios tentam estimular de uma forma divertida a compra dos 
produtos Consul. Em um dos três filmes, uma pessoa escolhe um fogão de outra marca e acaba 
com um polvo em seu rosto porque o eletrodoméstico não foi capaz de cozinhá-lo na panela. 
Haverá também material para mídia exterior, jornais, revistas e ponto-de-venda.  
 
As demonstrações do resultado consolidado da Multibras mostram que a receita líquida cresceu 
para R$ 4 bilhões em 2002, contra R$ 3,3 bilhões do ano anterior. Em números de unidades 
vendidas, a Eletros aponta uma queda de 2,65% no ano passado. O lucro líquido da companhia 
também aumentou de forma exponencial, passando de R$ 7 milhões em 2001 para R$ 112,5 
milhões em 2002.  
 
Além disso, no ano passado, a Multibras incrementou as exportações. Da receita bruta de R$ 4,7 
bilhões, R$ 2,3 bilhões foram exportados. De acordo com o diretor de marketing Emerson do 
Valle, a expectativa para este ano é dobrar o volume de unidades enviadas para o exterior em um 
milhão de unidades. Em 2002, houve um crescimento de 50%.  
 
Para este ano, Valle ainda espera um período de vendas semelhantes ao ano passado. O setor de 
linha branca vem registrando queda desde 1996, e esse movimento foi agravado com o 
racionamento em 2001. Apesar disso, Valle afirma que o maior problema hoje ainda é o juro alto. 
Segundo ele, 50% das compras são feitas pelo crediário.  
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