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U
m computador com chip de l
MHz, 4 KB de memória RAM,
leitor de fita-cassete e monitor
que só exibe caracteres maiús-
culos por 11.500 reais seria,

sem dúvida, a pior relação custo-bene-
ficio no atual mundo da informática.
Mas, em 5 de junho de 1977, data de lan-
çamento do Apple II, um dos primeiros
PCs da história, o preço era até atraente
pelo pacote oferecido.

Hoje, a Apple não tem nenhum mode-
lo de desktop tão caro nos Estados Uni-
dos. Pela metade do valor, o consumidor
consegue uma configuração muito, mui-
to mais atraente: o novo iMac vem com
chip Intel Core Duo de 2 GHz (no míni-
mo 2 mil vezes mais rápido), 2 GB de
RAM (524 mil vezes mais memória), um
disco rígido de 500 GB (no lugar da ar-
caica fita-cassete) e um monitor de 20 po-
legadas de cristal líquido em formato wi-
descreen (o mesmo das telas de cinema).

As evoluções na tecnologia podem ser
graduais, mas o mesmo não se pode dizer
dos seus efeitos. O ciclo do produto, in-
tervalo necessário para um aparelho dei-
xar as prateleiras e dar lugar a um suces-
sor, é cada vez menor. Alia-se a essa evo-
lução um outro efeito benéfi-
co: a queda de preços e, no ca-
so brasileiro, a migração cada
vez maior de consumidores do
mercado ilegal, ou pirata, para
a estabilidade do mercado le-
gal e das garantias técnicas.

Por mais óbvia que possa pare-
cer, entretanto, a relação entre
o avanço da tecnologia e a que-
da nos preços não é uma equa-
ção matemática. Tome-se ou-
tro exemplo, o das câmeras fo-
tográficas digitais. Foi há me-
nos de uma década que os pri-
meiros modelos, com resolu-

ção de l megapixel, passaram a ser vendi-
dos abaixo de mil dólares. Hoje é difícil
encontrar nas lojas equipamentos com es-
sa especificação, a não ser acoplados a te-
lefones celulares. Hoje, com 400 dólares
(cerca de 900 reais), compra-se uma câ-
mera com qualidade de imagem cinco ve-
zes melhor. Para os aficionados na tecno-
logia, a indústria reserva modelos pelos
quais é fácil pagar mais de 2 mil dólares.

Outra explicação para o barateamen-
to dos produtos tecnológicos está rela-
cionada à revolução digital iniciada nos
anos 90. "Hoje, imagens, som, dados e
voz são codificados e com isso podem ser
gravados ou reproduzidos em qualquer
equipamento", afirma Sérgio Cangiano,
diretor do Serpro, empresa de processa-
mento de dados do governo federal.

A convergência de tecnologias criou
concorrência entre em-
presas que tinham pouca
relação entre si. "Basta
observar a perda de recei-
ta das operadoras de tele-
fonia, depois que as liga-
ções de longa distância
passaram a ser feitas via

"Em menos de seis me-
ses, o computador posto
hoje na vitrine deixa de
ser o melhor da loja", afir-
ma o coordenador de cur-
sos do Programa de Admi-
nistração do Varejo (Pro-
var) da Fundação Institu-
to de Administração (FIA),
Nuno Fouto. A melhor
maneira de acompanhar
o custo das tecnologias
para o consumidor, segun-
do o especialista, consiste em dar a elas
preços hedônicos - uma referência à ex-
pressão grega hedone (prazer), porque
levam em conta atributos como a satis-
fação e o conforto buscado pelos com-
pradores. A partir desse critério, a equi-
pe do Provar calculou em 10,1% a que-
da média anual nos preços dos PCs ven-
didos no Brasil entre 2003 e 2004.

internet", cita Cangiano.
O executivo explica que
o alto preço de lançamen-
to de novos produtos obe-
dece à necessidade de re-

cuperar rapidamente os investimentos
em pesquisa e desenvolvimento.

No caso dos computadores, os fabrican-
tes têm conseguido dar sobrevida ao pro-
duto nas prateleiras por conta de um en-
trave tecnológico. Os produtores de chips
não conseguem ultrapassar a velocidade
de 4 GHz. Hélio Rotenberg, diretor-exe-

cutivo da Positivo Informática,
diz que o ciclo do produto vis-
to hoje faz com que as marcas
tentem se diferenciar ao mon-
tar computadores para usos es-
pecíficos - um modelo para jo-
gos, outro com facilidades para
telefonia por internet ou ainda
para se tornar a central de mul-
timídia da casa.

A barreira da velocidade
dos chips forçou a competição
de preços em outros compo-
nentes como memória, discos
rígidos e até monitores. Essa
disputa abalou o domínio do
chamado mercado cinza, que

O preço mais
baixo derruba
a venda de
computadores
e câmeras
digitais piratas



inclui os equipamentos
montados, com peças de
procedência duvidosa, ou
contrabandeados. "A ile-
galidade era mais atraen-
te por uma combinação

imbatível: o hardware não
pagava imposto e o software,
pirateado, saía de graça", ex-
plica Rotenberg.

De acordo com o diretor da
consultoria IDC, Mauro Peres,

há outros fatores que motivam a re-
dução de preço dos PCs vendidos no

Brasil, não apenas as novidades tecnoló-
gicas. Entre eles estão a queda de mais de
20% na cotação do dólar, a isenção de PIS
e Cofins para os computadores de até

2.500 reais, que baixou em 9,25% o
custo da indústria, e a ofer-

ta de financiamen-
to a juros menores
para os equipamen-
tos mais simples.

Com todas as me-
didas de incentivo
às vendas, a classe
C agora tem acesso
aos computadores e
tornou-se um públi-
co atraente para os
fabricantes. "A indús-

tria passou a trabalhar
com margens menores e ciclos de ven-
da cada vez mais curtos", afirma Peres.

Há pouco mais de um ano, segundo o
analista sênior da IDC Reinaldo Sakis,

modelos equivalentes de computador
eram oferecidos por mil reais no mer-
cado cinza ou mais de 2 mil reais na

versão "de marca". Hoje, os modelos
mais básicos de PCs custam entre 1.200

e 1.300 reais nas grandes redes de varejo.
"O consumidor passou a levar em conta
as vantagens de financiar a compra, rece-
ber a nota fiscal e contar com garantia",
diz o analista.

A participação do mercado ilegal de
computadores nas vendas caiu para 53%
no primeiro trimestre deste ano (gráfico à
pág. 44), mas Rotenberg, da Positivo, acre-
dita numa queda maior. "Um bom nível é
entre 30% e 35%, uma média mundial,
se todo mundo trabalhar direito."

O cenário no segmento de PCs para o
mercado corporativo não é muito dife-
rente. "Um ciclo mais curto tem permiti-
do que cada vez mais empresas tenham
acesso a tecnologias que no passado só



poderiam ser adqui-
ridas por grandes
grupos ou corpora-
ções", diz Luís Al-
buquerque, gerente
de produto da HP.
"Temos impulsiona
do as vendas no setor
de pequenas e médias empre-
sas, que é o foco principal do
mercado cinza. Este já não con-
segue mais oferecer a grande dife-
rença de preços que existia no passa-
do", afirma o executivo.

No meio das diferentes velocidades
do ciclo produtivo está a indústria de te-
levisores, até porque ela se encontra en-
tre o fim da era de avanços nas tevês de
tubo e o advento das telas de cristal lí-
quido (LCD) e plasma. "O tubo ainda
tem bastante espaço, devido à boa rela-
ção custo-benefício, que permite o aces-
so das camadas mais baixas", diz Sérgio
Baptista, gerente-geral de marketing e
produtos da Philips. A diferença é que,
do ponto de vista tecnológico, as novas
telas de plasma e LCD têm muito mais
espaço para evoluções, enquanto as de
tubo estão perto do limite de desenvol-
vimento, ressalta o executivo.

A presença de três tecnologias de tele-
visores nas prateleiras acaba ficando in-
teressante para o consumidor. "São mais
opções, com um leque diferenciado. A
obsolescência ainda acontece, é verdadei-
ra, mas parece pior quando olhada de fo-
ra. As evoluções num período curto não
são tão radicais como, por exemplo, na
indústria de celulares", ressalta Baptista.

O diretor setorial de telecomunicações
da Associação Brasileira da Indústria de
Eletroeletrônicos (Abinee), Newton
Scartezini, explica que na indústria de
celulares, tipicamente, o número de
componentes tem influência direta no
custo. Daí a diferença de preço entre os
primeiros telefones móveis, apelidados
de tijolões, e os novos, cada vez meno-
res e mais leves, mas não necessaria-
mente mais caros.

Segundo Scartezini, a necessidade de
baixar o custo de produção torna-se
maior depois que o nível de vendas se
aproxima da saturação. Para muitos es-
pecialistas, esse é o caso do mercado bra-
sileiro de telefones celulares, que em
abril rompeu a marca de 90 milhões de
linhas habilitadas. "Quanto mais atraen-
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A portabilidade do

Osborne fica risível diante

do tamanho e da leveza

do MacBook, da Apple

te o segmento, maior é o nú-
mero de empresas na disputa e isso

incentiva o desenvolvimento tecnológi-
co", diz o diretor da Abinee. Já é maior a
quantidade de usuários trocando de ce-
lular do que de pessoas em busca do pri-
meiro aparelho. Daí a necessidade de a
indústria lançar continuamente mode-
los capazes de tirar fotos e tocar músicas
em formato MP3, entre outras opções.

Na década de 90, de acordo com o
vice-presidente da SonyEricsson, Silvio
Stagni, os telefones móveis eram ofere-
cidos por vendedores que iam até o clien-
te demonstrar modelos de 3.500 dólares.
"Agora é possível encontrar celulares por
35 dólares, cem vezes mais baratos, em
supermercados", expli-
ca. Os mais caros têm
um ciclo menor porque
são os que criam deman-
da e incorporam novas
tecnologias, mas o exe-
cutivo diz que o coração
da tecnologia, criada para
fazer e receber chama-
das, continua igual.

ra da Indústria de Material Fotográfico
(Abimfi), Herson Manfrinato, observa
que a corrida tecnológica entre os fabri-
cantes de máquinas digitais é similar à
que ocorreu entre os produtores de
computadores. "Depois de atingir um
determinado patamar de qualidade, a
disputa é para oferecer ao consumidor
facilidades de uso e obter ganhos de es-
cala", avalia o executivo. .

A rapidez das mudanças é maior no
mundo das câmeras digitais. "O ciclo
é cada vez mais curto, como conse-
qüência da quantidade de competido-
res no setor. Em um mercado como o
brasileiro, onde a demanda ainda ex-

cede a oferta, esse pro-
cesso tende a ser mais
acelerado", julga Fer-
nando Bautista, dire-
tor-geral da divisão de
fotografia da Kodak.

Mesmo com a evolu-
ção, o executivo avalia

Stagni cita um fator
interessante na decisão de romper com
tecnologias mais antigas e de preço in-
ferior. "Custa mais caro manter uma li-
nha de produção de celulares sem câme-
ra. Isso acontece porque a maioria dos
aparelhos fabricados já incorporou a tec-
nologia. Pela mesma razão, este é o últi-
mo ano dos telefones sem tela colorida."
O executivo prevê que, até 2008, todos
os celulares poderão tirar fotos.

Mesmo num período curto, a varia-
ção dos preços de celulares é impressio-
nante. "Antes, o celular mais barato saía
por cerca de 80 ou 90 dólares, e hoje te-
mos uma faixa inferior de 35 dólares,
onde alcançamos pessoas que não ti-
nham o poder de compra necessário",
diz o vice-presidente da SonyEricsson.

O presidente da Associação Brasilei-

que os consumidores
com câmeras mais anti-
gas não vão cair tão ra-

pidamente na obsolescência. "Uma
pessoa que comprou uma máquina de
3 megapixels por mil reais, em 2004,
ainda pode tirar fotos com boa defini-
ção e imprimi-las com qualidade, mes-
mo que hoje possa comprar uma nova
câmera de 5 megapixels por 900 reais,
fabricada no Brasil."

Os ciclos e as evoluções tecnológicas
devem continuar em seu ritmo constan-
te, mas criam um paradoxo: se por um
lado é difícil ter sempre o último lança-
mento, por outro a diferença entre o
modelo de hoje e o da semana passada
é cada vez menor. Isso evita a sensação
desagradável de ter comprado um equi-
pamento antigo assim que deixa a loja e
certamente diminui o ciclo de esvazia-
mento do bolso do consumidor. •

A diferença
entre o modelo
de hoje e o da
semana passada
é cada vez menor
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