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São Paulo, 3 de Setembro de 2003 - Produto lançado no Japão há 40 anos substitui 
bidê e papel higiênico e busca 5% dos brasileiros. O talento dos japoneses para criar e 
fazer funcionar engenhocas eletrônicas foi parar no banheiro. Mais precisamente, sobre 
o vaso sanitário, o que resultou nos assentos eletrônicos inteligentes. Lançado no 
Japão há cerca de 40 anos - período de constantes aperfeiçoamentos -, o produto 
chega agora ao mercado brasileiro pelas mãos da Jet Clean, empresa que distribui a 
marca Higgi, uma das mais tradicionais no mercado asiático. "Há três empresas 
conhecidas que produzem os assentos eletrônicos inteligentes, sendo duas de grande 
porte. Com o tempo foram surgindo imitações, principalmente na China e na Coréia", 
diz o diretor administrativo, Nelson Yamakami.  

Esse tipo de assento, com tecnologia bastante sofisticada (o que obviamente se reflete 
nos preços), foi criado para proporcionar uma higienização mais completa que a do 
bidê, ducha ou mesmo a do papel higiênico. Dependendo do modelo, o produto da 
Higgi oferece assento aquecido, secagem com ar quente, sistema de desodorização, 
fechamento do assento com amortecimento (desce com um toque) e jatos reguláveis 
de água aquecida, com bicos separados para homens e mulheres.  

"Todo o funcionamento é controlado por sistemas computadorizados e cercado de 
muita segurança", explica Yamakami. O modelo mais simples (que só conta com as 
hastes independentes) custa R$ 1,16 mil. Há um intermediário (que vem também com 
assento aquecido), ao preço de R$ 2,96 mil. Já o mais completo pode ser adquirido por 
R$ 4,25 mil. Para a instalação é preciso apenas uma tomada de 110 volts. Existe ainda 
um modelo portátil, ao custo de R$ 250.  

A Jet Clean foi criada para representar no País a Higgi, uma das divisões da Nais, 
empresa do grupo Matsushita Electric (que detém, entre outras marcas, a Panasonic), 
com faturamento anual de US$ 70 bilhões. A Nais trabalha com uma linha de produtos 
variadíssima, mas tudo direcionado para a construção de imóveis. "A Nais está 
presente desde o início da obra, até a decoração, incluindo o sistema de segurança de 
um prédio, por exemplo", diz o executivo.  

Somente no mercado japonês, conta Yamakami, já foram instalados mais de 50 
milhões de assentos eletrônicos inteligentes Higgi. "São vendidas, em média, 2,7 
milhões de unidades por ano. Enquanto o índice de presença dos computadores nas 
casas é de 26%, o dos assentos eletrônicos chega a 47%." Para o Brasil, apesar do 
preço do produto, as metas não são tímidas: em cinco anos, atingir 5% da população, 
o que poderá corresponder a um faturamento anual de aproximadamente US$ 250 
milhões. "Poucas pessoas conhecem esse assento no Brasil. Em geral, nossos 
primeiros clientes são aqueles consumidores que viajam bastante e já viram o sistema 
em outros países."  

A idéia de trazer a marca Higgi para o País partiu de uma iniciativa de Yamakami, 
somada ao interesse da empresa pelo mercado local. "Ganhei um aparelho e decidi 
fazer a instalação na minha casa. Percebemos, então, que é um produto que veio para 
ficar. Além disso, o Brasil já tem o costume do uso do bidê, o que deixa mais fácil a 
apresentação do assento inteligente", diz o diretor administrativo. As vendas da Higgi 
também acontecem na Europa e nos Estados Unidos. Yamakami admite, porém, que 



não se trata de uma produto fácil de trabalhar. "Por ter tanta tecnologia agregada, o 
assento inteligente não é barato nem mesmo no Japão. Isso significa que a 
representação exige um investimento elevado."  

Para a divulgação da Higgi no Brasil, a empresa contratou a agência DW, que assina 
uma campanha publicitária. A idéia é publicar anúncios principalmente em títulos que 
se dirijam ao público de maior poder aquisitivo. Para apresentação inicial do assento 
inteligente, a Jet Clean está investindo R$ 600 mil em publicidade, o que significa 
ações entre final de agosto e dezembro. "Não pretendemos interromper a publicidade. 
A intenção é gastar no mínimo R$ 3 milhões em divulgação a cada ano, nos dois 
primeiros anos."  

A ação não está restrita à mídia. "Escolhemos algumas pessoas, com a indicação de 
arquitetos e decoradores, e entregamos um aparelho para avaliação." A empresa 
também está preparando eventos para fazer a apresentação do produto. Além de 
arquitetos e decoradores, a Jet Clean, para a venda do assento da Higgi, também mira 
nas construtoras (que entregam o apartamento já com o equipamento instalado) e até 
mesmo no mercado corporativo, segundo Yamakami o principal comprador do modelo 
mais completo.  

Por enquanto, os produtos são encontrados em três lojas em São Paulo. "Vamos 
ampliar esse número, mas pelo valor do assento não temos uma meta relevante em 
relação aos pontos-de-venda. Nesse caso, é melhor estar no local certo."  
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