
Geladeira da Brastemp sob encomenda tem até babá 
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Consumidor escolhe modelo e cores pela internet. 
 
Entre as milhares de geladeiras brancas que passam pela linha de montagem da fábrica da 
Whirlpool em Joinville (SC), surge um refrigerador vermelho, que pode ser avistado de longe 
pelos funcionários. Algumas horas depois, aparece na esteira um modelo bicolor: a porta do 
congelador é azul e a do refrigerador, verde. 
 
Todos reconhecem uma peça da linha Brastemp You, que é feita sob encomenda na unidade de 
Santa Catarina. Esta é maior fábrica de refrigeradores do mundo, capaz de produzir 3,5 milhões 
de peças por ano. Num mar de geladeiras brancas, os produtos coloridos quebram a 
impessoalidade e a rotina do chão de fábrica. 
 
Para a multinacional americana Whirlpool, a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo, a 
linha Brastemp You representa a superação de um grande desafio para as indústrias de 
eletrodomésticos. Como fabricar produtos personalizados, que agradem um consumidor cada vez 
mais exigente, mas que também sejam economicamente viáveis dentro de esquema de produção 
em série? 
 
A Whirlpool escolheu a fábrica de Joinville - que pode produzir até 80 refrigeradores por hora - 
para implementar o projeto You (você, em inglês), que é inédito no setor de eletrodomésticos. Por 
enquanto, a experiência está restrita ao Brasil. "Nós nos inspiramos na Nike, que oferece em seu 
site a possibilidade de os consumidores personalizarem o seu tênis", afirma Jerome Cadier, 
gerente geral de marketing da Brastemp. 
 
Em Joinville, a empresa desce ao detalhe de batizar cada geladeira com um nome próprio, que 
vem estampado em uma etiqueta de código de barras desde que o produto começa a ser 
montado. Os apelidos vão desde os mais convencionais, como Larissa e Maria Lucia, aos mais 
criativos, como Chuchuzinho e Nenê. Os nomes são escolhidos pelos futuros donos quando eles 
fazem a sua encomenda do refrigerador pela internet. 
 
O luxo não acaba aí. Além de nomes, os refrigeradores possuem também uma "babá". A função 
cabe a Dales Feitoza, que acompanha passo a passo a produção de cada um dos refrigeradores 
Brastemp You. Aos 36 anos, Feitoza possui curso de auditor interno de controle de qualidade e 
não se incomoda de ser chamado de "babá", apelido dado pelos colegas de chão de fábrica. 
 
"Hoje, eu vou montar cinco refrigeradores. Procuro encaixar a produção em horários mais 
folgados, no início do dia ou na hora do almoço. A fábrica tem uma batida de produção que não 
pode ser atrapalhada", diz. 
 
Em vez de supérflua, como pode parecer, a função de Feitoza viabiliza a produção dos 
refrigeradores sob encomenda, diz Humberto Barros Silva, gerente geral de manufatura da fábrica 
de Joinville. A fábrica opera com o SAP, software de gestão empresarial, que recebe informações 
padronizadas. As especificações de cada refrigerador Brastemp You não são lançadas no sistema, 
que continua recebendo as mesmas informações de um refrigerador qualquer. Feitoza coleta os 
pedidos e cuida para que cada detalhe seja incluído durante a montagem. 
 
Normalmente, as empresas produzem em série as peças que tentarão vender depois para os 
consumidores, mas a linha Brastemp You subverte essa ordem. Os consumidores primeiro 
compram os produtos que entrarão depois na linha de produção. E eles podem escolher entre 19 
mil combinações, desde a cor das portas, a posição e o tipo das prateleiras, como, por exemplo, 
as prateleiras especiais para garrafas e porta-latas. O consumidor pode, no site da Brastemp, 
escolher as cores da porta da geladeira e da porta do congelador em uma cartela de nove opções. 



Além dos acessórios, também pode escolher se a geladeira virá equipada com sistema automático 
de temperatura, que, segundo a empresa, ajuda a economizar energia. Uma geladeira desse tipo 
não sai por menos de R$ 3 mil. 
 
"Nós nos inspiramos na Nike mas não queremos ser uma Dell, que só produz computador sob 
encomenda. A meta é adaptar e não revolucionar a forma de produção ", diz Cadier. 
 
A linha Brastemp You faz parte dos esforços da marca para mudar a forma como os consumidores 
vêem os eletrodomésticos. Em volume, as vendas deste tipo de produto representam muito pouco 
da receita da empresa. Ao mesmo tempo em que possui uma classe endinheirada aberta a 
inovações, o Brasil é, na outra ponta, um país de baixa renda. Dos refrigeradores vendidos pela 
Brastemp, 50% ainda são de uma porta. Os produtos tecnologia "frost free" só respondem por 
15% do mercado. 
 
Sem contar com o apelo da inovação e da tecnologia - algo que os produtos das seções de 
imagem, som e informática têm de sobra - , os fabricantes de linha branca tentam deixar os seus 
produtos mais charmosos. "É comum encontrar pessoas que se vangloriam de ter uma geladeira 
de 20 anos que ainda funciona. Mas ninguém se gaba de ter um carro velho", compara o gerente 
de marketing da Brastemp. 
 
Para seduzir os consumidores, a marca apostará neste ano em lançamentos e continuará calçando 
sua estratégia de marketing e propaganda em três pilares: moda, arquitetura e gastronomia. 
Assim como fez no ano passado, a Brastemp chamou três estilistas - Cavalera, Iódice e Gisele 
Nasser - para desenhar edições limitadas de um frigobar. 
 
"O número de produtos que vamos lançar este ano será maior que a soma de todos os 
lançamentos feitos nos dois (últimos) anos", diz Cadier. Dona das marcas Brastemp e Consul, a 
Multibrás é líder no Brasil. No entanto, além da sua eterna concorrente, a sueca Electrolux, outras 
marcas, como a GE e as coreanas LG e Samsung, demonstram cobiçar o mercado brasileiro, onde 
ainda há uma forte demanda reprimida por eletrodomésticos. 
 
Cadier faz uma conta simples. Com os altos juros cobrados no Brasil, os consumidores que 
compram em parcelas mais longas acabam pagando, na verdade, por dois produtos. "Se os juros 
caírem, a demanda poderia ser, pelo menos, o dobro do que é hoje". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B5.  
 


