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Brasileira desenvolveu produto específico para a China e já estuda instalar uma fábrica no país. 
 
Na contramão da indústria nacional, que enfrenta uma verdadeira enxurrada de produtos 
chineses, a fabricante de chuveiros elétricos Fame está exportando para o mercado chinês há 
quatro anos e já planeja instalar uma fábrica no país. O projeto inclui o desenvolvimento de 
produtos especiais para o público local, acostumado com chuveiros a gás. 
 
Entre as inovações estão os chuveiros coloridos, com botões luminosos, água mais quente e maior 
resistência à corrosão devido ao grande teor de sal e minerais na água. Uma possibilidade é a 
extinção da ducha superior, já que o chinês prefere a ducha manual. Também será necessária 
uma resistência maior à pressão, porque na China a água vem da rua e não de caixas d'água, o 
que gera oscilação na pressão. "Faremos estas mudanças sem perder a característica de 
importado, porque o chinês valoriza isso", diz José Armando Coelho Silva, diretor de negócios e 
um dos filhos do proprietário e fundador da empresa, Álvaro Coelho Silva. 
 
A vantagem de se instalar na Ásia, além da distribuição, é o custo da mão de obra, que chega a 
ser 15% da nacional, segundo Silva. Com custos menores, a empresa pretende avançar no 
público C e D, onde tem pouca participação. Até o momento, os produtos enviados para a China - 
mais voltados para classe A - sofreram apenas algumas adaptações pontuais. 
 
Outro bom potencial é o mercado de salões de beleza, já que existem inúmeros no país porque as 
chinesas não têm o hábito de lavar os cabelos em casa, segundo Merklen Li, trader da Fame, que 
é filho de chineses e morou no país em 2001. "Nas áreas urbanas, existe um salão a cada 100 
metros", diz. A cultura de que lavar os cabelos é prejudicial, explica Li, vem do fato dos banhos 
serem muito quentes. 
 
Os executivos da Fame não definiram se o investimento será feito em parceria com uma empresa 
local, mas acreditam que a questão será decidida em um ano, segundo Li. "Por ser um mercado 
de proporções gigantescas, teremos que entrar com capacidade produtiva elevada", explica. No 
Brasil, a empresa fabrica 20 mil duchas populares por dia, em cinco fábricas localizadas em São 
Paulo. Hoje, cerca de 5% do volume total é exportado para a China. Além do mercado chinês, a 
Fame pretende ampliar as vendas para a Índia e o Paquistão e iniciar exportações para o Vietnã. 
 
O apelo do chuveiro elétrico na China, que tem tradição de usar duchas a gás, é a economia de 
água. Os poucos concorrentes elétricos que participam do mercado são alemães, franceses e 
ingleses. Nestes produtos, ao contrário dos brasileiros, o aquecimento é feito longe da saída de 
água, desperdiçando energia. "O aquecimento da água próximo à saída é uma tradição brasileira", 
explica Silva. 
 
Um dos cuidados tomados pela empresa para conquistar a China é oferecer assistência técnica 
para instalação e manutenção, uma vez que os chineses não estão habituados com o sistema 
elétrico. Os lares não estão preparados para estes equipamentos. Hoje, a empresa já tem 
funcionários de plantão para o atendimento no país, mas isto deve ganhar proporções maiores 
após o início da produção local. 
 
As exportações para a China começaram em 2001 por meio de uma importadora de relógios 
suíços que se interessou pelos chuveiros brasileiros. "Uma pessoa próxima à empresa morou doze 
anos no Brasil e tinha um chuveiro nosso", explica Silva. Em seguida, a Fame montou escritório e 
trading em Xangai com 25 profissionais, para eliminar o intermediário local. 
 
A primeira certificação do Inmetro chinês, chamado China Certification Quality Centre, foi obtida 
em 2003, após visitas à fábrica da Fame, para duchas e aquecedores de passagem, usados em 
pias. No meio do ano, Li se mudará para a China, tornando-se o primeiro representante brasileiro 
da Fame. 
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