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CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

O setor de eletrodomésticos do Brasil encontra-se vinculado ao processo de 
desenvolvimento de empresas nacionais e multinacionais no país. As primeiras chegaram a 
conquistar a liderança, ao longo dos anos, em termos de participação no mercado interno, como 
ocorreu, por exemplo, no caso das empresas Multibrás e Refripar, que vinham se posicionando 
como líderes no segmento de eletrodomésticos de linha branca no mercado nacional, quando 
foram incorporadas, respectivamente, às corporações multinacionais Whirlpool e Electrolux (ver 
Quadro 66). 

Além destas, várias outras empresas brasileiras, com expressiva participação no 
mercado nacional, tais como a Arno, Continental, Dako, Metalfrio e Walita, dentre outras, foram 
adquiridas por corporações multicionais (ver Quadro 66). 
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QUADRO 66 - PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE ELETRODOMÉSTICOS - DE LINHA 

BRANCA E PORTÁTEIS - NO BRASIL (SÉCULO XX) 
 

Até 1949 Década de 1950 Década de 1960 Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 

WALITA (Brasil, 
1947) 

  1971 - adquirida 
pelo grupo holandês 
PHILIPS 

Segmento de 
atuação: 
eletrodomésticos  
portáteis. 

  

ARNO (Brasil, 1940)     1997 - adquirida 
pelo grupo francês 
SEB S.A. 

Segmento de 
atuação: 
eletrodomésticos  
portáteis. 

FUNDIÇÃO BRASIL 
(Brasil, 1926) 

Iniciou com a 
produção de ferro 
fundido e esmaltado. 

1954 - lançamento 
do primeiro fogão a 
gás engarrafado. 

1969 - lançamento 
da linha de fogões 
Continental.          A 
empresa passa a 
denominar-se 
CONTINENTAL. 

  1994 - adquirida 
pelo grupo alemão 
BSH BOSCH-SIEMENS 
HAUSGERÄTE GMBH, 
passa a constituir a 
BOSCH-SIEMENS 
CONTINENTAL S.A. 

Segmento de 
atuação: 
eletrodomésticos de 
linha branca. 
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(Cont.)
Até 1949 Década de 1950 Década de 1960 Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 

DAKO (Brasil, 1935) 

Iniciou com a 
produção de fogões 

    1996 - associação 
com a GE, 
passando a 
constituir a:  GE 
DAKO (EUA&BR, 
1996), com a 
seguinte 
participação 
acionária: GE - 80% 
e Dako - 20%. 

Segmento de 
atuação: 
eletrodomésticos de 
linha branca. 

  CCE (Brasil, 1964) 

(importação e 
comercialização de 
peças para 
aparelhos 
eletrônicos) 

(1971 - início da 
fabricação de 
eletrodomésticos do 
segmento de som)  

(1980 - início da 
fabricação de 
televisores e 
videocassetes) 

1990 - início da 
fabricação de fornos 
de microondas. 

(1996- parceria 
tecnológica com a 
Aiwa do Japão, para 
fabricar e 
comercializar, no 
Brasil, a sua linha 
mundial de áudio) 

CCE 
Eletrodomésticos 
(Brasil, 1998) 
Parceria tecnológica 
com o grupo italiano 
Merloni 
Elettrodomestici. 

1998 - início da 
produção de 
refrigeradores e 
freezers. 

Segmento em que 
atua: 
eletrodomésticos de 
linha branca. 
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(Cont.) 
Até 1949 Década de 1950 Década de 1960 Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 

ELECTROLUX 
(Suécia, 1926) 
comercialização de 
produtos importados 

1949 - montagem de 
produtos 
importados, no 
sistema CKD - 
Completely Knocked 
Down. 

1950 - início da 
produção de 
eletrodomésticos no 
Brasil. 

 1978 - fabricação do 
primeiro refrigerador 
por absorção da 
América Latina; 
adquire 38% de 
participação 
acionária da ARNO 
S.A., cujos produtos 
iniciam exportações 
com a marca 
Electrolux 

1984 - venda da 
participação 
acionária da ARNO 
S.A. para a BOSCH. 

1985 - adquire, da 
empresa WALITA, a 
linha de enceradeira 
"Chão de Estrela" e 
a de aspirador 
"Papa Tudo". 

 

1994 - aquisição de 
6% de participação 
acionária da 
REFRIPAR.  

1996 - aquisição do 
controle acionário da 
REFRIPAR, passando 
a constituir a 
ELECTROLUX DO 
BRASIL S.A. 

Segmento em que 
atua: 
eletrodomésticos de 
linha branca e 
portáteis. 

REFRIPAR 
(Refrigeração 
Paraná Ltda) (Brasil, 
1949)  

Iniciaram com a 
fabricação de 
refrigeradores da 
marca Colvert, 
utilizando tecnologia 
própria. 

1954 - aquisição do 
controle acionário da 
empresa pelos filhos 
de João 
Prosdócimo. 

Início da fabricação 
de refrigeradores 
com a marca 
PROSDÓCIMO 

  1982 - aquisição do 
controle acionário 
das Indústrias 
Pereira Lopes - 
IBESA, fabricante da 
marca CLÍMAX. 

1988 - adquiriu 49% 
de participação 
acionária da 
OBERDOFER S.A. 

1988 - o refrigerador 
Spazio Plus 310 da 
Prosdócimo recebeu 
o 1o prêmio do III 
Prêmio Design 
Museu da Casa 
Brasileira, na 
categoria de 
equipamentos 
domésticos. 

1990 - acordo com a 
empresa japonesa 
SANYO, para a 
comercialização de 
produtos desta 
marca. 

1992 - acesso à 
tecnologia japonesa 
nos setores de 
refrigeração e 
eletrônica de 
consumo. 

1993 - incorporou 
92% do capital da 
Clímax. 

1996 - aquisição da 
REFRIPAR pela 
ELECTROLUX. 

1997 - introdução de 
linha de importados 

Segmento em que 
atua: 
eletrodomésticos de 
linha branca e 
portáteis. 
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(Cont.) 
Até 1949 Década de 1950 Década de 1960 Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 

BRASMOTOR 
(Companhia 
Distribuidora Geral 
Brasmotor) (Brasil, 
1945) 

Inicialmente, atuou 
como importadora e 
montadora de 
automóveis. 

1954 - lançamento 
da marca BRASTEMP. 

produção de 
refrigeradores. 

1957 - criação da 
MULTIBRÁS S.A. 
Indústria de 
Aparelhos 
Domésticos. 

1958 - associação 
com as corporações 
norte-americanas 
WHIRLPOOL e SEARS. 

 1972 - a WHIRLPOOL 
torna-se acionista da 
BRASTEMP S.A., 
nova denominação 
da Multibrás. 

1976 - aquisição da 
CONSUL. 

 

1984 - aquisição da 
SEMER. 

1997 - a WHIRPOOL 
assume o controle 
acionário da 
BRASMOTOR 

Segmento em que 
atua: 
eletrodomésticos de 
linha branca e 
portáteis. 

 CONSUL (Brasil, 
1950) 

1955 - produção de 
geladeiras a 
querosene. 

1956 - produção de 
geladeiras elétricas. 

 1971 - criação da 
Empresa Brasileira 
de Compressores - 
EMBRACO, fábrica de 
compressores (até 
então eram 
importados), com 
tecnologia da 
empresa 
dinamarquesa 
DANFOSS. 

1976 - aquisição da 
CONSUL pela 
BRASTEMP S.A. 

1978 - a WHIRLPOOL 
torna-se acionista da 
CONSUL e da 
EMBRACO, do grupo 
BRASMOTOR. 

Segmento de 
atuação: 
eletrodomésticos de 
linha branca. 

  

SEMER (Indústria 
Semeraro S.A.) 
(Brasil, 1946) 

Iniciou suas 
atividades com a 
fabricação de fogões 
a gás. 

   1984 - incorporada 
pela BRASMOTOR 

Segmento de 
atuação: 
eletrodomésticos de 
linha branca. 
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(Cont.) 
Até 1949 Década de 1950 Década de 1960 Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 

  METALFRIO (Brasil, 
1960) 

  1995 - adquirida 
pelo grupo alemão 
BSH BOSCH-SIEMENS 
HAUSGERÄTE GMBH. 

Segmento de 
atuação: 
eletrodomésticos de 
refrigeração 
comercial. 

MUELLER (Brasil, 
1949) 

1951 - produz 
lavadora com casco 
de madeira 
(Pioneira). 

   Segmento em que 
atua: 
eletrodomésticos de 
linha branca. 

 BRITÂNIA (Brasil, 
1956) 

iniciou com a 
produção de fogões 
e fogareiros (e 
móveis metálicos). 

   Segmento em que 
atua: 
eletrodomésticos 
portáteis. 

   SUGGAR (Madson 
Eletrometalúrgica 
Ltda)(Brasil, 1978) 

 1996 - início de 
relações comerciais 
com o Mercosul. 

Segmento em que 
atua: 
eletrodomésticos de 
linha branca.  

 
NOTA: Não se encontram, neste quadro, todas as empresas de eletrodomésticos atuantes no Brasil, mas 

apenas exemplos representativos. 
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