
Vem aí a água que é uma Brastemp 
 
A Brastemp anunciou, em Ribeirão Preto (SP), a criação do sistema de venda água purificada por 
assinatura, inédito no Brasil 
 
A empresa investiu US$ 1 milhão nos últimos dois anos e meio para a criação de um novo modelo 
de purificador. Assim como o decoder da TV por assinatura e o modem de Internet de banda 
larga, o purificador não será vendido e sim cedido ao consumidor, que pagará mensalidades de R$ 
35 (modelo sem refrigeração) e R$ 53 (com refrigeração) pelo uso ilimitado. Da mesma forma 
como acontece nos outros sistemas, a contratação será feita por meio de um call center e o 
pagamento pode ser feito por boleto bancário, cartão de crédito ou débito automático em conta.  
 
Segundo a empresa, só na Coréia do Sul há um sistema parecido. Ribeirão Preto foi escolhida 
como cidade-piloto por ter, segundo a Brastemp, perfil sócio-econômico ideal, clima favorável e 
pela população ter o maior consumo de água per capita no Brasil – 30 litros por ano, contra 24 da 
média. O produto será vendido pelo telefone e por meio de quiosques em shoppings.  
 
De olho em um mercado que pode movimentar até US$ 800 milhões por ano no País, a Brastemp 
pretende ampliar para todo o Brasil a venda de água por assinatura ainda em 2003.  
 
Para conquistar o consumidor, a empresa vai oferecer o serviço gratuitamente por um mês e, em 
caso de aprovação, a cobrança será feita só após mais 30 dias de uso. A instalação, a manutenção 
e a troca dos elementos filtrantes são gratuitas. Depois de contratar o serviço de água purificada, 
o consumidor recebe, em até 24 horas, a visita de um consultor que analisará a infra-estrutura do 
local e, em mais 24 horas, um outro consultor volta para instalar o produto.  
 
Equipamento veio de parceria  
Montado em Mairinque (SP), por meio de uma parceria entre a Brastemp, a Embraco, empresa do 
setor de refrigeração, e a Cuno, fabricante americana do elemento filtrante, o purificador de água 
tem um sistema pressurizado que garante vazão de 2,5 litros por minuto, a espessura da malha 
filtrante é capaz de, segundo a empresa, reter o cloro, a menor bactéria e ainda liberar o flúor e 
os sais minerais.  
 
O purificador permite o uso de garrafas de água de até 1,5 litro. O consumo do modelo com 
refrigeração equivale ao de uma lâmpada de 60 watts. 
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