
CONHEÇA AS

MELHORES
MARCAS 2007

Pesquisa exclusiva realizada por PC WORLD
mostra quais são as marcas e os produtos mais
utilizados e desejados na área de tecnologia

V
ocê está satisfeito com o desempenho do seu notebook? E de sua câmera digital? Se fosse trocar,

qual marca escolheria? Onde costuma comprar seus equipamentos? Para conhecer os hábitos

de compra de seus leitores, quais as marcas mais cobiçadas e o nível de satisfação do consumidor

com seus equipamentos detecnologia, PC WORLD divulga pelo terceiroanoa Pesquisa Melhores Marcas.

Em sua versão 2007, o levantamento exclusivo contou com as impressões de quase 535 internautas, que

falaram sobre suas preferências em 15 categorias, como servidores, MP3 players, equipamentos de

rede, soluções desegurança e gravadores de DVD. Não deixe de conferir. Ele traz informações que podem

ser muito importantes para sua próxima compra.
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Embalado pela queda do dólare

pela redução de impostos, o mercado

brasileiro de desktops segue em rit-

mo forte. Segundo dados da IDC, o

Brasilfoi o terceiro mercado no mun-

do em vendas de computadores de

mesa em 2006, atrás apenas dos

Estados Unidos e da China, com 6,5

milhões de unidades vendidas. A

Pesquisa Melhores Marcas 2007

mostra que o setor de micros de

mesa no Brasilcontinua pulverizado.

Dell e HP (os fabricantes mais cita-

dos) aparecem com apenas 9% e 7%,

respectivamente, entre as marcas

ut i l izadas pelos entrevistados.

Quanto à satisfação dos usuários com

os equipamentos, a HP aparece com

maioríndice de ótimo (34,15%), segui-

da de perto pela Dell, com 32,9%. A

Dell desponta também como a marca

mais desejada. Ela ficou com 39%

quando o assunto era qual marca o

consumidorgostaria de tercaso fos-

se trocar de equipamento. O número

fica um pouco abaixo do obtido pela

empresa no ano passado (quando

atingiu 43,9%). Já a HP viu o desejo

por seus equipamentos crescer de

15,8% em 2006 para 22% este ano.
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Os portáteis deixaram de serape-

nas objeto do desejo para se tornar

realidade. Na edição do ano passado,

pouco mais de 30% dos entrevistados

tinham notebook.Agora, são 56% dos

respondentes, o que reforça o forte

crescimento do setor- só em 2006

foram vendidas 540 mil unidades no

Brasil, segundo a IDC, 96,4% acima do

atingido em 2005. Aocontráriodoque

acontece entre os desktops, a briga

pelos portáteis tem um líder bem cla-

ro. Perguntados sobre qual marca de

notebook possuem, 25% responde-

ram HP, prat icamente repetindo o

desempenho do ano passado. Já a

Acer, que aparecia com 7,5% de usu-

ários no anterior, saltou para 17% na

edição 2007 do levantamento, supe-

rando a Dell (13%) e invertendo as

posições ocupadas em 2006. Com

relação à análise de desempenho dos

portáteis, os proprietários dos equi-

pamentos da Apple mostraram-se os

mais satisfeitos. Nada menos que

76,9% de seus usuários classificaram

os portáteis como ótimos.

Ainda não trocou seu velho monitor

de tubo? Pois quase 40% do entrevis-

tados já fizeram isso. O dado mostra a

força do LCD, que no passado tinha

apenas 25% da base instalada. Já o

CRT caiu de 75% para 61%. A disputa

acirrada da edição anteriorda pesqui-

sa se repetiu em 2007. Só que desta

vez a LG (vice em 2006) levou a melhor,

atingindo 30%. Samsung foi a segunda

marca mais utilizada, com 28% [tinha

33,8%). Na seqüência aparecem AOC,

Philips e Proview, com 11%, 6% e 4%,

respectivamente. A LG também é a

primeira em satisfação do cliente, com

37,3%deótimoe 54,8%de bom. Abri-

ga se inverte quando perguntados

sobreodesejodecompra. ASamsung

lidera, com 33%, e a LG surge em

seguida, com 29%.

COMO VOCÊ AVALIA O DESEMPENHO DO SEU EQUIPAMENTO?



Equipamentos com apenas uma

função são cada vez mais coisa do

passado. Em 2006,apenas25,9%dos

entrevistados tinham um multifuncio-

nal, número que cresceu para 33%.

Entre os fabricantes, a liderança da

HPécadavezmaistranqüila.Maisde

60% dos participantes possuem equi-

pamentos da empresa. Em segundo

lugarsurgea Epson, com 20%, segui-

da por Lexrnark (11%). E se fossem

trocarde equipamento?0 cenário não

seria muito diferente. Mais de 60%

dos entrevistados apontaram a HP

comoa marca preferida. E a fabrican-

te também é a primeira na avaliação

dos clientes. Mais de 30% classifica-

ram seus produtos como ótimos.

A Palm mantém a liderança regis-

trada na edição passada desta pes-

quisa, apesarde ter perdido uma

fatia de mercado. Os handhelds da

marca estão nas mãos de nada

menos do que 65% dos usuários (em

2006, eram 72%), mesmo resultado

obtido em 2005. A HP ainda ocupa a

segunda posição, com 13%, mas viu

a distância que a separava da Dell,

agora com 8%, cair para apenas 5%

(era de 13,6% no ano passado). Com

relação à intenção de compra, no

caso de troca do equipamento, cons-

tatamos uma modificação significa-

tiva em relação à pesquisa de 2006.

Os handhelds da Palm e da HP, ago-

ra, disputam a preferência dos usu-

ários, cada um com 37%, seguidos

pela Dell (17%) e Itautec (2%). No ano

passado, 52% pretendiam migrar

para os micros de mão da Palm,

marca que teve seus produtos clas-

sificados na pesquisa de 2007 como

ótimos por 20,4% dos usuários,

como bons por 53%, regulares por

24% e como ruins por 2,4%.
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Em março de 2007, a Agência

Nacional de Telecomunicações con-

tabilizou em 102,1 milhões o número

de assinantes de telefonia celular no

país. Entre os fabricantes, a Pesquisa

Melhores Marcas 2007 mostra a

Nokia como a marca com maior par-

ticipação entre os leitores, corres-

pondendo a 33% das respostas, além

deserofabricantecomamelhorava-

liação (mais de 90% de bom ou ótimo].

Em segundo lugar em participação,

aparecem Motorola, com 26%, e

Samsung, com 10%. Os resultados

são equivalentes à posição das três

empresas no ranking mundial de

maiores fabricantes de telefones

móveis, elaborado pela consultoria

Gartner. E na hora de trocar o celular

já existente, qual marca o participan-

te da pesquisa considera adquirir? A

fabricante finlandesa continua a ter a

preferência, com 36% de intenção de

compra, seguida por Motorola, com

23%, e Sony Ericsson, com 19% -

neste quesito, a Samsung responde

porapenas 9% das respostas.

Os tocadores digitais permitem car-

regar boa quantidade de música no

bolso e mostram que vieram para

ficar. Entre os que participaram da

pesquisa, 56% afirmam possuir um

MP3player. Destes, 19% são donos de

um produto da Apple, que lidera a dis-

puta entre os fabricantes, seguida pela

Sony (15% das respostas]. Já quando

a pergunta tem como objetivo identifi-

carqualMPS player o consumidor

gostaria de adquirir numa possível

troca, a dona da linha iPod lidera com

folga, com 40% das respostas. Em

segundo lugaraparecea Sony, com

25%. Em relação ao índice de satisfa-

ção, o gadget da maçã também se

mostra muito eficiente, com 64% dos

proprietários qualificando seu funcio-

namento como ótimo.
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Afotografia digital parece ter con-

quistado os brasileiros. Na Pesquisa

Melhores Marcas 2007,74% dos par-

ticipantes declararam ter uma câme-

ra desse tipo entre seus eletrônicos.

Desse total, no ranking das marcas

mais populares, figuram Sony, com

44% de participação, Canon, com 11%,

e Olympus, com 10%. Os que pensam

em trocar o equipamento já existente

tendem a preferir a Sony em relação

às outras fabricantes. Afabricante da

popular linha Cyber-shot aparece em

50% das respostas, enquantoa Canon

responde por 15%. E quanto ao índice

de satisfação? Os líderes aparecem

bem na foto. Os dois primeiros têm

mais de 90% de bom ou ótimo.

QUALEAMARCADESUAFILMADORA?

A possibilidade de gravar momen-

tos especiais e ocasiões importantes

em vídeo sempre foi ogrande chama-

riz das filmadoras domésticas. De

alguns anos para cá, esses equipa-

mentos passaram a trabalharcom

mídias compactas como o DVD e

melhoraram o manuseio, a armaze-

nagem e a qualidade dos vídeos pro-

duzidos, tornando-se mais populares.

Essesfatores garantiram a entrada da

categoria na Pesquisa Melhores

Marcas 2007. Entre os participantes,

20% afirmaram possuir um destes

equipamentos. Desse total, 34% são

donos de máquinas JVC, seguidos por

32% que possuem um produto Sony e

18% que fi lmam com câmeras

Panasonic. Assim como na avaliação

das câmeras fotográficas digitais, a

Sony exibe boa performance entre as

marcas preferidas numa possíveltro-

ca. Afabricante é uma escolha em

potencial para 48% dos participantes.

Com 18% das respostas, aparece a

JVC. O terceiro lugar f ica para a

Panasonic, com 17%. Com relação ao

desempenho dos equipamentos, a

JVC é classificada como ótima por

27,7% dos usuários.
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Os números ainda são baixos, já

que apenas 16% dos usuários res-

ponderam que usam discos rígidos

externos, mas mostram um cresci-

mento de 100% sobre os números

registrados no ano passado. E uma

prova de que esse equipamento pas-

sa a incorporara lista de compras

dos usuários da tecnologia. Se a

Iomega e a Seagate dominavam o

mercado no ano passado, com 23,7%

e 19,6% da preferência, respectiva-

mente, as coisas estão mais equili-

bradas hoje. A Maxtor, terceira colo-

cada em 2006, divide a liderança com

a Seagate, ambas com 18% da pre-

ferência. A Iomega, embora tenha

caído para a terceira posição, vem

logo em seguida, com 16% das res-

postas. Para quem pretende trocar

o HD externo, contudo, as coisas

mudam de figura. A Seagate sai na

frente, com 28% da preferência,

mais do que o dobro da segunda

colocada, a Iomega - com 14%,

seguida pela Maxtor e Western

Digital, com 13% cada uma.

Esta categoria figura pela primei-

ra vez na pesquisa Melhores Marcas

e os resultados mostram que, no

quesi to multimídia, os usuários

estão muito bem equipados: nada

menos do que 81% dos responden-

tes disseram que possuem um leitor

ou gravador de DVD em seus com-

putadores. Entre os fabricantes, a

LG lidera com ampla folga e é a mar-

ca de dois em cada três desses equi-

pamentos (67%). Na segunda posi-

ção, bem atrás, vem a Samsung,

com 10%, seguida pela Sony (6%) e

pela Pioneer (3%). A LG também

consol ida sua hegemonia com

metade da preferência dos usuários

com relação à intenção de compra,

caso fossem substituir o equipa-

mento. Na segunda posição, a Sony

assume o pos to que já fo i da

Samsung, com 19% e 12% da prefe-

rência, respectivamente. Com rela-

ção ao desempenho dos equipa-

mentos, os fabricantes também não

fazem feio. Mais de 40% dos usuá-

rios da LG entrevistados conside-

ram seu leitores/gravadores de

DVDs ótimos, 52,8% bons, 5% regu-

larese 1% ruins.
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Apenas 9% dos entrevistados pos-

suem um projetar. Mas esse núme-

ro, apesar de pequeno, reforça a ten-

dência de crescimento identificada

nos últimos anos. Em 2005, eram

6,3%, número que pulou para 7,6%

em 2006. Ainda tranqüila na lideran-

ça, a Sony viu sua participação cair

um pouco, de 39,2% para 36% nesta

edição. Em segundo lugar, a Epson

também apresentou uma pequena

queda na participação de mercado,

indo de 26,6% para 21%. Já a Dell

cresceu de 3,8% para 10%, o que a

coloca empatada na terceira posi-

ção, ao lado da Infocus (que no ano

passado tinha 15,2%]. Mas quando o

assunto é desejo de compra, a Sony

acelera. Mais de 40% dos respon-

dentes afirmam que gostariam de

adquirir um projetor da empresa.

Epson e Infocus, com 21% e 16%, res-

pectivamente, são as outras marcas

mais citadas. A liderança da Sony na

categoria é respaldada pela opinião

dos proprietários: mais de 70% deles

classificam o produto como ótimo.

Os equipamentos para conectaras

pessoas em redes são cada vez mais

comuns nas casas dos usuários de

tecnologia. A maioria dos participan-

tes [66%) possuem algum dispositivo

de conectividade, contra 43,4% do

registrado no ano passado. Os rote-

adores são os comuns, com 42%,

seguidos pelos modems (22%),

switches [19%), hubs (8%) e adapta-

dores[6%).Quantoaofabricantemais

utilizado, a D-Linkampliou sua lide-

rança, com 45% das respostas (tinha

35,6% em 2006), seguida pela 3Com

(que caiu de 18,8% para 14%) e Linksys

(empresa que ampliou sua participa-

ção de 6,5% para 9%). Questionados

sobre sua preferência caso fossem

trocar de marca, as posições se man-

têm, mas com diferença menor entre

os primeiros: a D-Link recebeu 34%

das intenções de voto, 3Com fica com

24% e a Linksys atingiu 19%. Quanto

à avaliação dos proprietários, os equi-

pamentos da D-Link são apontados

como ótimos por 38% das respostas

e como bons por 54%.
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Com preços mais baixos, os servi-

dores "com grife" ganharam espaço

nas empresas, deixando para trás os

equipamentos montados ou de mar-

cas desconhecidas. Enquanto que no

ano passado 40,4% dos entrevistados

cravaram "Outras", quando indaga-

dos sobre a procedência da máquina,

este ano esse número ficou em 33%.

Entre os fabricantes, a Dell aparece

em primeiro lugar, com 34% (contra

28% de 2006), seguida pela HP com

16% [tinha 18,6% no estudo anterior),

IBM (que subiu de 12,8% para 14%] e

Itautec (3%), que não aparecia no

estudo anterior. E a Dell também

ampliou sua liderança quando a per-

gunta se refere a qual marca com-

praria se fosse trocar o servidor.

Quase metade das pessoas respon-

deu Dell (47%, o índice anteriorfoi de

41,7%]. Já o índice na HP nesse que-

sito baixou de 24,6% para 20%. Com

relação à satisfação dos usuários, os

três primeiros colocados são apon-

tados como ótimos por mais de 60%

dos consumidores.

Difícil de acreditar, mas ainda há

quem não tenha nem antivírus.

Questionados sobre o uso de ferra-

mentas de segurança, 23% disseram

que não protegem seus sistemas.

Com o crescimento do e-mail indese-

jado, as ferramentas de anti-spam

ganharam fôlego. Quase metade das

pessoas que protegem seus compu-

tadores utilizam essetipodesoftwaré.

Entre os fabricantes, a liderança tran-

qüila da Symantec, registrada no ano

passado, não se repetiu. Os produtos

da companhia, que eram utilizados por

32,1% dos entrevistados em 2006,

foram apontados por 20% nesta edi-

ção. Na avaliação dos usuários, a

Kasperskyaparece em primeiro, com

seus softwares apontados como óti-

mos por 60% deles.
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Text Box
Fonte: PC Word, n. 178, p. 22-31, maio 2007.




