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Cadê meu
notebook?

EDUARDO VIEIRA

Quando a empresaria paulistana Ka-
tia Franconeri teve Lucas, há cinco

meses, achou que não conseguiria mais
tocar sua empresa, uma-agência de even-
tos. "A solução foi trabalhar num note-
book", diz. "Eu não conseguiria cuidar
do bebê e trabalhar ao mesmo tempo
no computador do escritório da minha
casa. Com o notebook, ganhei mais li-
berdade. Mandava e-mails enquanto
amamentava. Lia relatórios enquanto
ninava o Lucas. E hoje dou mamadeira
com o notebook ligado." Katia aderiu a
uma tendência tecnológica já estabeleci-
da nos países ricos e que agora chega ao
Brasil: a computação móvel.

Em países como o Japão, de cada cem
computadores em uso, 60 são portáteis.
Nos Estados Unidos, são 35 em cada cem.
No Brasil, apenas 8% dos quase 7 milhões
de computadores do país são notebooks.

Mas esse número cresce rapidamente.
Há um ano, eles eram apenas 5%. Foi um
salto de 296 mil notebooks para 560 mil.
"As vendas explodiram no ano passado",
afirma Ricardo Shiroma, gerente da área
de computadores portáteis da Dell. O vo-
lume de vendas dos notebooks aumentou
47%, segundo o instituto de pesquisas
IDC. Bem mais que os 30% de aumento
da venda de computadores de mesa. Para
este ano, as empresas acreditam numa
expansão de quase 110%. "Depois da TV
de plasma, o próximo objeto na lista de
desejos da população é o notebook", diz
Flávio Haddad, presidente da Lenovo,
uma das principais marcas.

Nos países desenvolvidos, como o Ja-
pão e os EUA, a ascensão dos notebooks
aconteceu por razões tecnológicas. A
principal foi o surgimento de uma nova
geração de chips, que consome menos
energia. Isso permitiu mais horas de uso
contínuo, sem danificar o equipamen-

to, e abriu caminho para o aumento de
duração das baterias. Há três anos, um
notebook funcionava em média duas
horas longe da tomada. Hoje, é possível
trabalhar sem parar por até 11 horas.

Outro impulso foi dado com o surgimen-
to das redes sem fio. Tecnologias como
o wi-fi permitem acessar a internet em
lugares públicos. "O conceito de mobili-
dade ganhou força com o wi-fi", afirma
Haddad. "Antes, muitos usuários só usa-
vam o notebook dentro de casa, como
se fosse um desktop, para ocupar menos
espaço na mesa. Agora, as pessoas ficam
on-line onde quer que estejam."

No Brasil, há outra razão para o cresci-
mento nas vendas: a queda nos preços. A
MP do Bem, uma medida provisória que
entrou em vigor no fim do ano passado,
trouxe isenções de impostos para esti-
mular a venda de computadores. Há um
ano, o notebook mais barato custava RS



DA REUNIÃO A MAMADEIRA Para o gerente da Cisco Maurício Gaudêncio
(de barba), o notebook facilita as reuniões com clientes. Para a empresária
Katia Franconeri, permite trabalhar onde quer que o filho esteja

3.500. Hoje, sai por R$ 2 mil. "Esse valor
era impensável antes de a lei entrar em
vigor", afirma Valéria Molina, diretora
da divisão de consumo da HP. Não foi
apenas a lei. O câmbio também ajudou.
Como a maior parte dos componentes
dos notebooks é importada, a desvalo-
rização do dólar tornou-os mais baratos.
"Houve uma desvalorização cambial de
30% em 2005", diz Valéria. "Isso puxou
os preços para baixo." Além disso, os no-
tebooks passaram a ser vendidos pelas
grandes redes de varejo. "Hoje é pos-
sível pagar um notebook em dez vezes
sem juros", afirma Valéria. "Levando-se
em consideração que um notebook tam-
bém pode ser usado como aparelho de
DVD, de som e de telefone, é um ótimo
negócio para a classe média."

A queda no preço motivou o empresá-
rio Helton Tonon, dono de uma empresa
que faz websites, a trocar o desktop pelo
notebook. "Troquei para mudar minha

rotina de trabalho", diz Tonon. Segundo
ele, a troca já valeu a pena. "Trabalho
mais hoje. No cliente, em viagens, na
minha cama. Faturei 25% a mais que
no ano passado."

Nas empresas, o uso do notebook tam-
bém tem aumentado. A fabricante de
equipamentos de rede Cisco, por exem-
plo, aposentou os computadores de mesa.
A empresa trocou os computadores de
todos, do estagiário ao presidente. "Mes-
mo o pessoal da área administrativa, que
quase não sai da empresa, trabalha com
notebooks", afirma Maurício Gaudêncio,
gerente de negócios da Cisco. Segundo
ele, os funcionários passaram a trabalhar
mais. "Quando trocamos, os notebooks
eram mais caros que os desktops. Mas o
aumento de produtividade compensou o
custo. Como estão sempre conectadas, as
pessoas trabalham de 20% a 30% a mais
com o notebook."

Outra que descobriu possibilidades de
negócios foi a estudante paulistana Ma-
rina Pessoa, de 22 anos. Há quatro anos,
seu pai lhe deu um notebook de presente.
No começo, era só lazer. "Passei a arma-
zenar fotos e navegar na internet sentada
na cama", diz ela. Em seguida, ela des-
cobriu um hobby: se tornou DJ nas festas
dos amigos. Costuma tocar as músicas de
seu arquivo pessoal que estão armaze-
nadas, no computador. "Há um ano, fiz
o som de uma festa pelo notebook", diz
Marina. O que era uma brincadeira virou
coisa séria. "Graças ao notebook, hoje
ganho dinheiro como DJ." •
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