


a televisão, eterna campeã
na preferência dos con-
sumidores de eletroeletrô-
nicos no país, está prestes
a perder o posto para os

computadores pessoais (PCs). Se-
gundo dados da Associação Brasileira
da Indústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee), a previsão de vendas de PCs
para 2007 é de l l milhões de uni-
dades. O desempenho chega perto,
mas ainda não ultrapassa os l 1,7
milhões de televisores que devem ser
vendidos até o final deste ano, de
acordo com a estimativa da Asso-
ciação Nacional de Fabricantes de
Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).

Contudo, se compararmos as
taxas de crescimento de ambos os
produtos, fica claro que a chegada
do computador ao primeiro lugar na
preferência do consumidor é apenas
questão de tempo. Enquanto a ven-
da de PCs deve crescer mais de 30%
em comparação aos 8,3 milhões de
unidades vendidas em 2006,
o desempenho das TVs deve
ser apenas l 1% maior, em
relação aos 10,5 milhões de
aparelhos comercializados
no ano passado. Se levarmos
em conta que 2006 foi um
ano especialmente aquecido
para o mercado de informá-
tica - as vendas de desktops
cresceram 42% em relação a
2005 a comparação ganha
ainda mais força.

Em meio a tantos núme-
ros positivos e perspectivas
animadoras, o grande resul-
tado a ser comemorado pelo
mercado de informática nes-
ta recente explosão de con-
sumo é a vitória sobre o mer-
cado ilegal de computadores.
Segundo dados da consulto-
ria IDC Brasil, até meados

de 2005 cerca de 80% dos micros
vendidos no país chegavam às mãos
do consumidor por vias "informais".
Esse quadro começou a se reverter
depois que o governo federal criou
linhas de crédito específicas para fi-
nanciar a compra de computadores
pela população de baixa renda e pu-
blicou a chamada "MP do Bem" (ver
box na pág. 23), que isentou os equi-
pamentos com preço até R$ 2,5 mil
do pagamento de PIS e Cofins. Atu-
almente, a fatia abocanhada pelos
piratas ainda é grande, mas não pas-
sa dos 40%.

Meses após a "MP do Bem" ser
publicada, o governo aumentou fai-
xa de isenção para equipamentos
com preço de até R$ 4 mil, o que
aqueceu ainda mais o mercado. Com
a queda nos preços, surgiu a possi-
bilidade de estender prazos de paga-
mento e oferecer crédito facilitado
para o consumidor. Foi então que o
varejo não-especializado acordou de

vez para o grande potencial do co-
mércio de informática no país. Com
um mercado legal bem estruturado e
sabendo que 54,3% dos brasileiros
nunca fizeram uso de um computa-
dor (dado do Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil), as grandes redes de
supermercados e magazines de ele-
troeletrônicos tomaram a dianteira
na briga pelo novo consumidor de
informática.

concorrência agressiva
Se as mudanças no mercado be-

neficiaram o varejo, a indústria e o

consumidor, existe um segmento que

foi bastante abalado com o novo ce-

nário: as lojas especializadas em in-

formática. Desde 1997, quando os

supermercados começaram a entrar

timidamente no mercado de venda de

computadores, os proprietários des-
sas lojas começaram a perceber que

teriam que readequar seus negócios

se quisessem sobreviver à concorrên-

cia do grande varejo não-es-

pecializado. Com lojas fe-

chando em série e os PCs sen-

do vendidos prontos, direto

da fábrica, a presença de no-

vos concorrentes deixou pou-

ca saída para os revendedores

de informática,.

De acordo com Pedro Luiz

Roccato, consultor da Direct

Channel, empresa especializa-

da em canais de venda de TI,

há quatro anos havia 25 mil

empresas especializadas em

informática atuando no va-

rejo e no mercado corporati-

vo brasileiro. Em dezembro

de 2006, esse número caiu

para cerca de 18 mil, e a esti-

mativa é que até 2012 ape-

nas 6 mil sobrevivam. "O

mercado de tecnologia está



passando por um processo

de fusão em que as grandes

empresas estão comprando

as pequenas para ganhar
capilaridade. Muitas empre-

sas especializadas que eram

referência em termos de port-

fólio de produtos e número

de lojas fecharam as portas",

explica.

Diante disso, resta às re-

vendas de informática inves-

tir noatendimento especializa-

do como seu grande diferen-

cial. Além da grande concor-

rência e da reduzida margem

de lucro, é imprescindível

que as lojas de informática

tenham uma gestão eficien-

te e atendimento consultivo
para se diferenciar do comér-

cio eletrônico e vencer as fa-

cilidades de pagamento ofe-

recidas pelas grandes redes

de varejo. "As vantagens de

comprar em revendas especializadas

são o conhecimento que os vende-

dores têm do produto, o atendimen-

to personalizado e o pós-venda com

serviços de suporte e assistência téc-

nica no mesmo local, o que não ocor-
re nos grandes varejistas", diz Paulo

Miranda, presidente do Grupo Vare-

joinfo, rede de informática com 60 lo-

jas do Norte ao Sul do país (ver box

na pág. ao lado).

Uma pesquisa realizada pela Direct

Channel detectou que 60% dos re-

vendedores iniciam o processo de

vendas pela cotação, ou seja, todo o

processo anterior de identificar a ne-

cessidade do cliente, especificar a con-

figuração e sugerir produtos, já foi

feito anteriormente por alguém. "Aí o

que resta é oferecer preço", diz Roc-

cato. "Quando as lojas especializadas

não estão preparadas, focam em

preço e disponibilidade e aí concor-

ROCCATO, da Direct Channel, alerta para a necessidade
de uma abordagem consultiva por parte dos vendedores:
"Ninguém compra gigabytes ou megabytes de memória,
mas ferramentas que atendem a necessidades"

rem diretamente com o e-commer-

ce. O vendedor tem que aproveitar

o contato direto com o cliente e en-

cantá-lo para que ele goste da loja,

volte e indique-a a outras pessoas",

acrescenta.

Essa mudança de atitude é o mai-

or desafio para varejistas e equipes

de venda, porque cabe aos vende-

dores destacar os benefícios que a

tecnologia proporciona, como edi-

ção de textos, acesso à internet, gra-

vação de DVDs, planilha de cálcu-

los, etc. "Ninguém compra gigabytes

ou megabytes de memória, mas fer-

ramentas que atendem a necessida-

des", diz Roccato. O gerente de com-

pras da Wal-Mart, segunda maior

rede supermercadista no Brasil, Rob-

son Martins, diz que o treinamento

também é uma preocupação do va-

rejo não-especializado. "Para evitar

esse problema, temos desenvolvido

junto aos fabricantes trei-

namentos para toda a equi-

pe de vendas e contamos

com o apoio de promoto-

res da indústria, que estão

constantemente nas lojas

treinando nosso pessoal",

afirma Martins.

Ação semelhante foi
adotada pela Lojas Colom-

bo, onde os treinamentos

são feitos em parceria com

os fornecedores. De acor-

do com o diretor de ven-

das, Arnildo Heinerdinger,

a linha de informática cres-

ceu mais de 200% em

2006. A Colombo man-

tém um convênio com a

Positivo, no programa

Computador para Todos,

mas a venda de computa-

dores populares represen-

tou apenas cerca de 5% do

total comercializado nesse

segmento. "Em 2007, os computa-

dores populares devem crescer ape-

nas 20%, pois os demais computa-

dores baixaram de preço", avalia Hei-

nerdinger.

aposta no notebook
A Lojas Colombo aposta em no-

tebooks e monitores de cristal líqui-

do (LCD), com estimativas de dobrar

as vendas de produtos da linha de

informática em relação ao ano pas-

sado. Como as vendas são maiores

pela internet e nas lojas de alto pa-

drão, a empresa inaugurou a tercei-

ra loja neste formato, no último dia

l 7 de abril, em Florianópolis (SC). A

abertura faz parte da estratégia de
expandir a rede Colombo Premium

com formato diferenciado e somente

produtos da linha branca, som, ima-

gem, tecnologia e home-theaters. As

outras duas unidades ficam em Por-





to Alegre (RS) e em Campinas (SP).

Para o analista da IDC Brasil, Rei-
naldo Sakis, o maior poder de pro-

paganda junto aos clientes e de bar-

ganha com os fabricantes é dos gran-

des varejistas de eletroeletrônicos,
mas os hipermercados têm um per-

centual importante no total de ven-

das de computadores, embora não

consigam ter o alcance dos magazi-

nes, porque trabalham corn uma li-

nha de produtos muito diversificada.

"Urna aposta do hipermercado é ven-
der mais notebooks. Em 2006, para

cada dez computadores expostos, ha-

via um ou no máximo dois compu-

tadores portáteis, Hoje, com a que-

da nos preços, os lapcops devem
ocupar em torno de 50% do espaço

das prateleiras de informática dos

supermercados, e a praticidade des-

sas máquinas conquista cada vez

mais o consumidor", diz Sakis.

guerra de preços
Quando se fala em hipermerca-

do, embora o atendimento faça a di-

ferença, o preço continua tendo for-

te apelo na decisão de compra. No

Wal-Mart, onde as máquinas com

preços populares respondem por

pelo menos 70% das vendas de com-

putadores, são oferecidos planos de

dez vezes sem juros no cartão do pró-

prio hipermercado e taxa de 1,47%

para pagamentos em até 18 parce-

las sem entrada. "O compromisso do

Wal-Mart é oferecer o menor preço

e o maior sortimento do mercado",

diz o gerente Robson Martins. A

empresa deve apostar forte em 2007

nas linhas de monitores LCD, note-

books e computadores de mesa.

Nos hipermercados Extra, do Gru-

po Pão de Açúcar, a venda de PCs

aumentou mais de 60% em 2006, e

o produto é o primeiro no volume
de vendas do setor de eletroeletrôni-

cos do grupo. A expectativa é man-
ter essa taxa para 2007, por isso o

Pão de Açúcar aposta no oferecimen-

to de grande variedade de produtos

e no treinamento dos vendedores
para se destacar da concorrência. "Os

que oferecem melhor atendimento

são os que mais crescem, por isso,

entre nossas metas de médio e longo
prazos, o treinamento está incluído",

afirma Avelino Nogueira da Silva, ge-

rente de compras de Informática do
grupo. "Damos garantia e procura-

mos buscar fornecedores que tenham

uma rede de assistência técnica nacio-

nal para resolver problemas de hardwa-

re. O cliente também pode optar pelo

tipo de monitor que mais lhe agra-
dar", diz Silva.

O grupo fez parceria com a fabri-

cante Mirax para fornecimento dos



computadores de baixo custo que
atendem ao programa PC para To-
dos, mas as lojas oferecem uma gama
variada de diferentes marcas e faixas
de preço para atingir públicos distin-
tos. Líder no ramo de supermerca-
dos no país, o grupo tem 133 lojas
com eletroeletrônicos, além de lojas
na internet que lideram as vendas de
micros. Desde setembro, os note-
books despontam como futuro car-
ro-chefe da linha de informática. "Os
laptops se tornaram mais acessíveis
e são ótimos para quem procura
mobilidade, conectividade e portabi-
lidade em um computador", diz o ge-
rente Avelino Silva.

indústria aquecida
A isenção do PIS/Cofins pela MP

do Bem aqueceu a indústria nacio-
nal, criou novas vagas de emprego e
gerou uma migração da renda que
ficava no mercado informal para o
formal. Além disso, as indústrias pu-
deram repassar a redução de preços
aos consumidores e vender quan-
tidades maiores. A Lenovo Brasil
iniciou vendas para o varejo em
dezembro de 2006 graças à MP do
Bem e firmou acordo de exclusividade
com a Ponto Frio. Para o gerente de
vendas Nelson Scarpin, a facilidade
de pagamento e a cobertura geográ-
fica do varejo ajudam a consolidar a
marca, que é relativamente nova no
mercado brasileiro. "Iniciamos par-
ceria com a Submarino para produ-
tos com valor mais elevado, e um dos
objetivos para os próximos dois me-
ses é incorporar outras duas redes
varejistas em nosso portfólio", diz
Scarpin.

A empresa analisa o perfil do va-
rejista de forma a maximizar a cober-
tura geográfica e a entrega dos pro-
dutos na rede. Embora não divulgue
de quanto foi o aumento nas ven-



das após a entrada no varejo, o per-

centual dos produtos da Lenovo dis-

tribuídos na rede varejista está cres-

cendo em comparação com outras

formas de venda. 'Temos notebooks

a R$ 2,2 mil no Ponto Frio, com fi-

nanciamento em 12 vezes sern juros,

e essa facilidade estimula a aquisição",

diz o gerente de vendas. "Estamos

apostando nos números da IDC, que

dizem que o mercado de laptops está

crescendo duas vezes mais rápido do

que os desktops, e também que os

computadores estão virando objeto

de desejo nos lares brasileiros", acres-

centa.

A extensão da medida para mode-

los até R$ 4 mil permitiu à HP Brasil

incluir praticamente toda a linha de

desktops e notebooks na isenção fis-

cal. "Somente um modelo de cada li-

nha ficou de fora por não estar nessa

faixa de preço. Agora, vale a pena para

o consumidor investir em um PC de

marca", diz a diretora de Consumo do

Grupo de Computação Pessoal da HP

Brasil, Valéria Molina. "Na linha de

desktops, tivemos um aumento de

receita de 280% nas vendas no vare-

jo em 2006, comparado a 2005, por-

que foi o segundo Natal em que en-

tramos nesse nicho", comemora.

A diretora acredita em um grande

crescimento este ano. "Os programas

e fundos para financiamento contri-

buíram para aceleração do nosso

negócio de consumo com o canal de

varejo, e esperamos que isso conti-
nue em 2007", diz. Os notebooks

devem ter crescimento maior do que

os desktops, porque a penetração

desse produto ainda é muito baixa

no Brasil. "Em 2005, foi de 8%, e no

ano passado, de ! 1%, o que ainda é
pouco. À medida que conseguirmos

baixar os preços e dar opções de par-

celamento e financiamento, os note-

books devem ter maior crescimento

que os PCs", analisa Molina.

proximidade com o cliente
Outro born exemplo de criativida-

de para fortalecer a participação no

mercado é a ação da Netgate Inter-

nacional de Eletrônica, pioneira na

fabricação de placas eletrônicas na

Bahia. A empresa resolveu investir na
relação direta corn o consumidor, e

abriu três lojas especializadas em pro-

dutos de informática e acessórios,

com a marca Netgate Computado-
res. Com dez anos de atuação no mer-

cado, uma fábrica instalada no Pólo

Industrial de Ilhéus (BA), duas
centrais de distribuição em Salvador

{BA} e uma em Aracaju (SE), e um

showroom de produtos na capital

baiana, a empresa espera fidelizar o

consumidor de produtos de informa-



tica, que está cada vez mais exigen-

te. Em 2006, a Netgate faturou cer-

ca de R$ 58 milhões em equipamen-

tos, e a meta é aumentar em torno

de 35 a 40% em 2007, com a estra-

tégia de vender o melhor computa-

dor pelo menor preço.

O foco é a assessoria ao cliente.

Todos os vendedores têm curso su-

perior ou estão cursando e recebem

treinamento técnico interno. "O di-

ferencial da loja especializada não

está no preço, mas na venda. Os fun-

cionários têm conhecimento sobre o

produto, e instruem e assessoram o

cliente no momento da compra, in-

dicando as configurações mais ade-

quadas", diz o diretor comercial, João

Batista Brandão. "Além disso, o pós-

venda e a garantia contribuem para

a confiabilidade e valorizam a mar-

ca", diz. Toda a linha de computado-

res Netgate e a de acessórios como

webcams, switches e pendrives con-

tinuam sendo comercializadas por

representantes e distribuidores auto-

rizados. O canal de vendas diretas é

um complemento dessa rede. Na úl-

tima loja, inaugurada em março des-

se ano, os investimentos foram de

R$ 800 mil, mas a empresa projeta

investir R$ 5 milhões nos próximos

dois anos, para modernização da

unidade industrial de Ilhéus e a cria-

ção de novos pontos-de-venda de

computadores e acessórios.

O diretor de marketing da Intel

Brasil, Elber Mazaro, elogia as inicia-

tivas do governo e diz que a isenção

fiscal permite que computadores com

tecnologia mais avançada, como

Core Duo e Centrino, fiquem mais

acessíveis aos consumidores. "O limite

de isenção anterior provocava um

rompimento no acesso à tecnologia,

pois apenas os computadores com

recursos mais limitados se encaixa-

vam", afirma. As medidas aceleram o

processo natural de queda de preços,

com difusão de tecnologias e novos

lançamentos. "A tendência é que haja

uma demanda maior por tecnologia

mais avançada, mas são os fabrican-

tes que devem sentir essa demanda

primeiro", opina Mazaro. jfl
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