
Tecnologia Eletrodomésticos dos EUA perdem disputa para estrangeiros

Americanos começam a Crise de energia
tornou brasileiro

exigir eficiência energética mais consciente
JohnGapper
Financial Times

Nos Estados Unidos, a sensa-
ção é a de que se voltou aos anos
70: preço do petróleo nas alturas,
Detroit às voltas para produzir
carros compactos e um presiden-
te que pede ao povo para dirigir

ienes e economizar combustí-
vel. "Todos podemos juntar for-

ças para sermos melhores pou-
padores de energia", disse Geor-
ge W. Bush na semana passada.

De fato, os americanos já são
menos esbanjadores de fontes de
energia do que costumavam ser.
Basta ver dentro das casas. É ver-
dade que os utilitários-esporti-
vos perambulam pelas ruas, mas
as lavadoras de roupa, os apare-
lhos de ar-condicionado e as ge-
ladeiras usam menos energia do
que antigamente. Após anos de
indiferença, os consumidores
acordaram para as vantagens das
lavadoras com abertura frontal e
os ares-condicionados mais eco-
nômicos e silenciosos. São mais
caros, mas pagam a si mesmos
com a redução das contas de ele-
tricidade no fim do mês.

O problema é que os fabrican-
tes de eletrodomésticos dos Es-
tados Unidos têm raízes na épo-
ca de consumo excessivo de
energia. Enquanto os america-
nos estavam felizes com seus
aparelhos de ar-condicionado
ineficientes, os fabricantes dos
EUA, como Goodman, Fedders e
Frigidaire dominavam. Quando
mudaram de idéia, as barreiras
caíram: a participação do pro-
duto importado saiu de 20% das

vendas o's Estados Unidos em
1999 para 97% em 2003.

Um movimento similar ocorre
no mercado de lavadoras. Até re-
centemente, os europeus e asiáti-
cos compravam lavadoras com-
pactas com abertura frontal en-
quanto os americanos preferiam
maquinas, com abertura supe-
rior. Continuavam leais à tampa
de abertura superior inventada
pela Maytag em 1922, que requer
40% a mais de água e energia.
Mas com as preocupações am-
bientais da década de 90, entra-
ram em cena os padrões de efi-
ciência dos eletrodomésticos.

As lavadoras com abertura
frontal eram melhores para cum-
prir esses padrões. A Maytag, en-
tão, lançou a Neputne, sua ma-
quina com esse sistema, em 1997.
Os primeiros modelos venderam
bem, mas revelaram ser muito
fracos em escoar a água suja.

A Whirlpool saiu-se um pouco
melhor e lançou a Duet em 2001.
Fez as coisas de forma mais sensí-
vel. Trouxe engenheiros de sua
unidade na Alemanha para aju-
dar a projetar o modelo e adaptá-
lo ao gosto dos Estados Unidos.
Inclinou o tambor para cima e
ampliou seu tamanho em rela-
ção ao das lavadoras européias.

Nessa época, a Whirlpool
acreditava que apenas uma fa-
mília com renda anual superior
a US$ 100 mil iria comprar as
máquinas por seu alto preço. A
aposta acabou se revelando um
erro, porque os consumidores
perceberam que o preço poderia
ser compensado com a econo-
mia de energia.

"Tivemos mais clientes que-
rendo máquinas com abertura
frontal do que o mercado podia
atender. Eles subestimaram o
número de pessoas que iria que-
rer comprar uma lavadora de
US$ l mil", observa Jerry Throg-
morton, executivo-chefe da rede
varejista HH Gregg, que tem 59
lojas. Ele atendeu a demanda
com máquinas de abertura fron-
tal de fabricantes como LG, Sam-
sung e Bosch-Siemens.

Quatro anos depois, a troca pe-
los produtos estrangeiros conti-
nua. A Maytag foi deixada de la-
do pela varejista Best Buy no fim
do ano passado. A rede começou
a vender a LG de abertura frontal/

em 2003. A empresa sul-coreana
responde por 12,5% das vendas
de lavadoras da rede e já possui
40% do mercado de vendas de
condicionadores de ar nos EUA.

Agora, a Whirpool está com-
prando a Maytag por US$ 1,7 bi-
lhão, esperando com a união
combater a concorrência exter-
na. Não estão acabadas ainda:
juntas são responsáveis por 72%
das vendas de lavadoras nos Esta-
dos Unidos. Mas a tendência é
desastrosa: as empresas estran-
geiras capturaram 14% das ven-
das de lavadoras nos Estados
Unidos no ano passado. O cresci-
mento é de 75% por ano.

Os motivos para essa situação
são familiares: os mesmos que
explicam o sucesso de outros fa-
bricantes asiáticos nos mercados
ocidentais. São produtores com
baixos custos, têm menos despe-
sas salariais e enfrentam poucas
das preocupações com gastos em

aposentadoria e planos de saúde
de funcionários, que atrapalham
as empresas dos Estados Unidos.

Mas há outro fator. A empre-
sas estrangeiras são muito mais
comprometidas com tecnolo-
gias de economia de energia do
que as concorrentes dos EUA.
Não foi coincidência que a
Whirlpool tenha enfrentado
melhor a transição da abertura
superior para a frontal do que a
Maytag. A Whirpool é uma fa-
bricante mundial, enquanto a
Maytag foi moldada em Ohio.

As fabricantes de eletrodo-
mésticos são ainda mais vulnerá-
veis aos consumidores america-
nos que começam a ficar preocu-
pados com a questão das fontes
de energia. Não possuem fideli-
dade da rede distribuidora a seus
produtos. As varejistas Best Buy,
Sears, Home Depot e Lowe ven-
derão qualquer coisa que o con-
sumidor americano quiser ao
menor preço e com maior mar-
gem possível. Não têm apego
sentimental a produtos tradicio-
nais. Até agora, a Whirlpool con-
seguiu impor mais resistência à
concorrência asiática e européia
do que os fabricantes de condi-
cionadores de ar.

Os fabricantes de eletrodomés-
ticos americanos, no entanto, não
precisam apenas igualar a tecnolo-
gia global, mas convencer os com-
pradores de que seu comprometi-
mento com a eficiência energética
irá resistir. Os clientes da Best Buy
não podem ser culpados por achar
que, assim como o presidente, as
empresas do setor nos EUA não es-
tão engajadas no desafio.

Claudia Facchini
De São Paulo

Se a escalada dos preços do pe-
tróleo está levando os consumido-
res americanos — e até mesmo o
presidente George W. Bush, para
espanto dos ambientalistas — a se
preocuparem agora com a eficiên-
cia energética dos eletrodomésti-
cos que têm em casa, os brasileiros
já passaram por isso durante a cri-
se de energia elétrica, em 2001. O
risco de um colapso no abasteci-
mento e a obrigatoriedade de cor-
tar a conta de luz em 20% fizeram
com que os brasileiros se transfor-
massem em um consumidor mais
consciente e racional.

O especialista Luiz Paulo Fávero,
pesquisador do Programa de Ad-
ministração de Varejo (Provar), da
Fundação Instituto de Administra-
ção (FIA), toma emprestado o ter-
mo "pedagogia do sofrimento",
criado pelo economista Celso Fur-
tado, para explicar as mudanças
nos hábitos de consumo.

Segundo ele, as catástrofes -
como foram as guerras na Euro-
pa e agora os atentados e fura-
cões nos EUA — acordam as pes-
soas para os problemas e levam
ao exercício da cidadania.

Além das guerras, a escassez de
recursos naturais nos países eu-
ropeus explicam porque lã os
consumidores são, de forma ge-
ral, mais conscientes do que nos
Estados Unidos.

No Brasil, o aprendizado de
2001 foi assimilado em grande
parte pelos consumidores e pelas
empresas, mas ainda há muito
chão pela frente . Hoje, a propa-

ganda feita nas lojas pelos fabri-
cantes costuma trazer, por exem-
plo, informações sobre o consu-
mo de energia. O próprio gover-
no vem adotando medidas para
estimular o uso mais racional.

O Conpet — um programa de
racionalização do uso de deriva-
dos do petróleo e gás do Minis-
tério das Minas e Energia — lan-
çou em agosto selo para os fo-
gões, que informa para o consu-
midor quais são os produtos
que menos utilizam gás. "Este é
um fator que, embora não seja
decisivo na aquisição de uma
determinada marca, é levado em
conta pelo consumidor", afirma
Antônio Madaleno, gerente de
marketing da multinacional ale-
mã Bosch/Siemens (BSH).

A marca européia, que investe
em produtos ambientalmente
amigáveis, foi a primeira a ado-
tar, por exemplo, um sistema de
refrigeração desenvolvido pelo
Greenpeace da Alemanha e que
utiliza o gás isobutano.

"A partir deste ano, 100% dos re-
frigeradores produzidos no Brasil
serão ecológicos", disse Madaleno.
Hoje, apenas um dos seis modelos
de geladeiras de duas portas fabri-
cados pela marca alemã no país
usa o sistema do Greenpeace. A
empresa também só fabrica lava-
doras de roupas com a porta fron-
tal, que utilizam bem menos água
que os produtos com porta de
abertura superior. "As pessoas no
Brasil ainda não acordaram para
este problema" afirma Madaleno.
"A indústria tem um papel funda-
mental na conscientização", acre-
dita o economista do Provar.
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