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UE VIROU CHIP
Como o empresário Oriovisto Guimarães,
fundador da Positivo Informática, conseguiu
peitar as gigantes do setor, montar os
próprios computadores no Brasil e chegar
à liderança em vendas em 2005

GUIMARÃES,
fundador
da Positivo,
na sede
do grupo,
em Curitiba:
"O Bill
Gates não
começou
numa
garagem?"

POR VIVIANE MAIA

Q
ualquer empreendedor digno
do nome sabe que a conquista
de um lugar de destaque no
mercado é um desafio e tanto.

Ainda mais para quem atua no setor de
tecnologia, particularmente na área de
computadores, dominada por gigantes
americanas, como HP e Dell, e por peque-
nas montadoras nacionais que, muitas ve-
zes, usam peças contraban-
deadas ou praticam algum
tipo de irregularidade fiscal,
com o objetivo de derrubar
os preços das máquinas. Por
isso mesmo, a trajetória do
empresário Oriovisto Gui-
marães, 60 anos, fundador
da Positivo Informática, de
Curitiba, representa um fei-
to e tanto.

Criada em 1989, a Positivo
é, hoje, líder em vendas de
computadores em todo o
país, com uma fatia de 5,5%
do mercado, de acordo com um estudo rea-
lizado pela IDC Brasil, consultoria especia-
lizada em tecnologia, ou seja, 30% a mais
do que a HP e a Dell. Mas, embora já te-
nha 16 anos, foi só em 2003, quando dei-
xou de se concentrar no atendimento ao
governo e entrou para valer no varejo, que
a Positivo deu o seu grande salto. Em 2005,
a empresa alcançou números de gente
grande. Produziu um total de 300.000 com-
putadores e faturou 500 milhões de reais.

Segundo o consultor Denis Gaia, da IDC
Brasil, a Positivo foi favorecida pela isen-
ção fiscal para a fabricação de computado-
res, prevista na chamada MP do Bem, apro-
vada pelo Congresso Nacional no ano pas-
sado, pela queda do dólar, que barateou as
peças importadas, e pela conseqüente re-
tração do chamado mercado cinza, que
reúne as montadoras nacionais. Mas isso
não desmerece em nada o seu desempe-
nho. Apenas mostra que Guimarães, como

bom empreendedor que é,
soube aproveitar a oportuni-
dade que surgiu no mercado.
"Não somos diferentes dos
chineses e dos americanos",
afirma Guimarães. "Não há
nada que eles façam que nós
não possamos fazer melhor."

Atualmente, a Positivo
vende os seus micros com
preços mais baixos do que os
da concorrência, em grandes
redes como Casas Bahia,
Magazine Luiza e Ponto Frio.
Nessas lojas, um computador

com processador Celeron de 2,8 GHz, 256
Megabytes de memória RAM e 40 Gigaby-
tes de disco rígido custa somente 1.190
reais, financiados em suaves prestações.
Agora, em 2006, a Positivo, segundo Gui-
marães, deve apostar forte no aumento da
produção de notebooks e se dedicar nova-
mente ao mercado corporativo, que respon-
de por 8% do faturamento da empresa.

Nascido em Batatais, no interior de São
Paulo, e radicado no Paraná desde pé- >>
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Sucesso

FÁBRICA da queno, Guimarães formou-se
Positivo na em economia e em engenharia.
capital Aos 20 anos, antes mesmo de
paranaense: terminar os estudos, começou a
produção de lecionar matemática em escolas
300.000 de segunda grau e cursos pre-
computadores paratórios para o vestibular. Em
em 2005 1972, quando tinha 27 anos,

uniu-se a oito colegas e criou
uma prática que, hoje em dia, é
muito comum nos cursos do gê-
nero em todo o país. De graça,
eles davam aulas de revisão das

matérias na semana do exame,
uma solução ideal para quem
queria chegar na prova com as
disciplinas na ponta da língua.
A idéia deu um resultado tão
bom que a turma decidiu partir
para vôo solo. Abriu o próprio
curso para vestibular, o Positivo,
que se tornou o embrião de um
dos maiores grupos educacio-
nais do país. "Não tínhamos di-
nheiro", conta Guimarães. "Di-
vulgamos a revisão no esquema

boca-a-boca e deu certo. Con-
seguimos atrair 2.000 alunos."

Com personalidade questio-
nadora, Guimarães diz que não
se contentava com os métodos
didáticos adotados na época.
Segundo ele, algumas dúvidas
comuns dos vestibulandos não
estavam presentes nos livros.
Mas, em vez de simplesmente
pesquisar um material didático
mais eficiente, Guimarães e
seus colegas resolveram produ-
zir os próprios livros, as famosas
apostilas, seguindo uma ten-
dência que se firmava no mer-
cado. "Convoquei todos os pro-
fessores, nos reunimos e come-
çamos a desenvolvê-los a nosso
modo", afirma.

SALA DE AULA - Guimarães
conta que, a cada aula que da-
va, procurava anotar as dúvidas
dos alunos e, em seguida, cria-
va um tema ou um exercício
para que eles pudessem testar
os seus conhecimentos. Como a
aceitação do novo material foi
boa, Guimarães resolveu ex-
pandir a atuação do Positivo
para o ensino médio e funda-
mental com o mesmo modelo,
focado em apostilas próprias.
Deu certo mais uma vez.

O negócio de apostilas cres-
ceu tanto que Guimarães e seus
sócios montaram uma gráfica
própria, a Posigraf, também com
sede em Curitiba. Depois, a em-
presa começou a produzir tam-
bém os livros didáticos adotados
nas próprias escolas e até íol-
ders promocionais. Com o tem-
po, o Positivo passou a firmar
convênios com outras institui-
ções de ensino e a licenciar seus
livros e suas apostilas para as
escolas associadas.

Graças ao licenciamento das
publicações, iniciado no final
dos anos 70, o Positivo conse-
guiu crescer em progressão geo-

34 Pequenas Empresas & Grandes Negócios l Fevereiro 2006



métrica. Hoje, o Positivo tem um
total de 2.300 escolas associa-
das, que reúnem cerca de 70.000
professores e 480.000 alunos, in-
clusive da rede pública, além
dos 20.000 alunos que estudam
em suas próprias escolas, todas
localizadas no Paraná. Tem tam-
bém um centro universitário
(UnicenP) com 26 cursos de gra-
duação. "Sou apaixonado por
tudo o que envolve imaginação,
criatividade e estudo", afirma
Guimarães.

Seus livros e suas apostilas
ganharam, hoje, o mundo. São
adotados por escolas para brasi-
leiros nos Estados Unidos, no
Oriente Médio, alguns países da
Europa e no Japão. Como há
muitos brasileiros morando no
Japão, os chamados dekasse-
guis, Guimarães firmou parce-
rias com algumas escolas, para
que os brasileiros não deixem de
estudar português enquanto es-
tiverem lá e possam continuar a
estudar normalmente quando
retornarem ao Brasil. "O profes-
sor Oriovisto é um gestor efi-
ciente e arrojado", afirma Paulo
Renato de Souza, ex-ministro da
Educação no governo Fernando
Henrique Cardoso e hoje con-
sultor de empresas. "Ele segue
a prática que está se tornando
comum no mercado de educa-
ção: a aplicação de técnicas de
gestão de ponta no negócio."

Foi só no final dos anos 80,
com a criação dos cursos de gra-
duação, que o Positivo decidiu
entrar na área de tecnologia,
hoje responsável por 50% do fa-
turamento do grupo, calculado
em l bilhão de reais em 2005.
Em razão da demanda gerada
pelo curso de informática, Gui-
marães resolveu desenvolver
computadores para atender às
necessidades dos alunos. De-
pois, observou uma oportunida-
de (mais uma!) de vender para

ESCOLAS
do grupo
Positivo:
métodos
inovadores
de ensino
adotados
em 2.300
instituições
de todo
o país

o governo. "O Bill Gates não co-
meçou a Microsoft numa gara-
gem?", pergunta. "Nós começa-
mos numa casa."

Na época, os computadores
montados pela empresa eram os
jurássicos K6 e 286, hoje tidos
como peças de museu. Para
montá-los, Guimarães fez uma
pesquisa sobre a produção dos
equipamentos, conversou com
alguns pesquisadores e contra-
tou especialistas da área para

ajudá-lo a levar o projeto adian-
te. "Fiz uma boa pesquisa nos
Estados Unidos para descobrir
onde podia encontrar as peças,
mas, sobretudo, para saber
quais eram as novidades do
mercado", diz.

COPA DO MUNDO - Ainda ho-
je, para estar um passo à frente
da concorrência, Guimarães
costuma viajar com freqüência
ao exterior para ver o que há O
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SUCESSO

de novo lá fora. Foi assim que
ele e seus sócios desenvolveram
o chamado PCTV um computa-
dor voltado ao entretenimento
doméstico lançado no final de
2005 pela Positivo, que já ven-
deu mais de 13.000 unidades.
Com um monitor de 17 polega-
das, o equipamento traz entra-
da para sinal de TV (via satéli-
te, cabo ou antena convencio-
nal) e controle remoto, o que
permite ao usuário assistir e
gravar a programação da tele-
visão. O principal diferencial é
o preço: 1.900 reais. "Detecta-
mos uma forte demanda por te-
levisores, em função da Copa
do Mundo de 2006, e resolve-
mos apostar em um equipa-
mento que atendesse a essa
necessidade."

Nem tudo, porém, correu às
mil maravilhas para Guimarães
em sua trajetória no mundo dos
negócios. Em alguns momen-
tos, como acontece com a maio-
ria dos empreendedores, ele pa-
tinou. Mas, aparentemente,
conseguiu superar as dificulda-

des que enfrentou. Guimarães
conta que, em 1985, com a alta
da inflação, houve um descasa-
mento dos salários dos profes-
sores com as mensalidades pa-
gas pelos alunos, o que afetou
as finanças da empresa. Para so-
lucionar o problema, ele preci-
sou vender alguns ativos. "Acre-
dito que a gente não precisa ser
nota dez em tudo. Às vezes,
uma nota oito é maravilhosa",
afirma. "O empreendedor que
nunca teve um título ameaçado
de ir para o cartório não está
temperado ainda."

VOCAÇÃO - Entre os funcioná-
rios, Guimarães ainda é chama-
do carinhosamente de professor.
A paixão pela educação fez com
que ele apostasse no setor e
sempre criasse algo novo para
estimular os alunos e tornar as
aulas ainda mais interessantes.
Por isso, o setor de tecnologia
do grupo procura trabalhar, de
acordo com
Guimarães,
de maneira

alinhada com os colégios e a
UnicenP. Eles criam softwares e
portais educacionais que são
utilizados para o desenvolvi-
mento dos alunos e a capacita-
ção dos professores.

Ao integrar os seus empreen-
dimentos, Guimarães conse-
guiu desenvolver um produto
que ele diz ser o seu xodó. É
uma espécie de mesa, batizada
de E-Blocks, voltada para o en-
sino de inglês, que reúne cubos
de plástico, CDs de música, soft-
wares e um computador para
estimular a interação dos alunos
com as máquinas de uma forma
lúdica. "A mesa permite que a
criança desenvolva a habilida-
de da compreensão falada e es-
crita, da leitura e da redação do
idioma", afirma.

Segundo Guimarães, a tal da
mesa já foi vendida para algu-
mas cidades dos Estados Uni-
dos, Portugal, Líbano, Angola e
Chile, para facilitar o ensino do

inglês a imigrantes. Em
novembro do ano passa-
do, a mesa conquistou o
World Summit Award,
prêmio internacional de
tecnologia que tem o aval
da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

Por tudo isso, pode-se di-
zer, sem medo de errar, que
Guimarães, embora pouco
conhecido do grande públi-
co, é, hoje, um dos maiores

empreendedores vivos do
país, daqueles que ergueram
seus negócios com esforço pró-
prio e não os receberam como
herança familiar. Talvez seja o
caso de lembrar aqui os dizeres
de um velho adesivo, usado por
muitos professores no vidro de
seus carros: "Hei de vencer,
mesmo sendo professor." Poucos
professores no Brasil podem di-
zer que chegaram lá. Guima-
rães, com certeza, é um deles. 
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