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Conheça a Microboard, a novata que, em apenas um dia, vendeu seis mil laptops, superando 
as grandes marcas do setor. 
 
Pense rápido: na hora de comprar um laptop, qual marca vem a sua cabeça? Provavelmente 
HP, Dell, Sony, entre outras. É provável que você não cite o nome Microboard. Pois trata-se da 
empresa que, em apenas um dia, vendeu seis mil laptops no portal do Magazine Luiza, e viu 
seus produtos desaparecerem das prateleiras das outras lojas virtuais, como Submarino. Um 
feito que nem as gigantes do setor conseguiram. O mais surpreendente é que a Microboard é 
uma novata no setor. Seu faturamento encontra- se na casa dos R$ 5 milhões e sua fábrica, 
localizada em Itajubá (MG), emprega 100 funcionários. 
 
A empresa surgiu da união do administrador de empresas Wagner Gomes um ex-funcionário 
de fornecedores de componente e auto-proclamado "gerador de novos negócios", e de Ivan 
Lukasevicius, exexecutivo do setor financeiro e batizado pelos amigos, com uma dose de 
provocação, de "Steve Jobs da Microboard". Ambos buscaram recursos em bancos para criar a 
companhia e alegam que, por motivos contratuais, não podem revelar valores. 
 
O resultado, em pouco mais de um ano de operação, surpreendeu. Neste ano, as vendas já 
batem em 20 mil unidades. O best-seller da empresa é o modelo Innovation 8615. Com preço 
de R$ 1,7 mil (o preço médio das rivais é de R$ 1,9 mil), a máqui- na da Microboard vem com 
as mesmas configurações dos concorrentes e ainda tem disco rígido de 60 gigabytes, contra 
40 gigabytes normalmente encontrados nesse tipo de eletroeletrônico. Então, qual o segredo 
que une mais recursos tecnológicos e preços menores? "Nesse setor, o fundamental é os 
preços dos componentes", diz Lukasevicius. "Viajamos pela Europa e pela Ásia em busca de 
componentes mais baratos e sofisticados. Não trabalhamos com modelos que ficaram 
obsoletos na Europa e que, por isso, são baratos aqui no Brasil." Outro item na fórmula do 
preço baixo é o design franciscano. Com uma tela de 15 polegadas, boa para ver filmes, o 
modelo é mais pesado que os concorrentes. A máquina traz disponível tanto o sistema 
operacional Vista como o Linux. 
 
As grandes marcas estão de olho na movimentação de empresas menos conhecidas, como a 
Microboard. A HP, líder no mercado com a venda de 150 mil laptops em 2006, revela a sua 
estratégia para manter a ponta: "Na hora de comprar, vamos incentivar o consumidor para 
não analisar somente o preço. É importante verificar a qualidade dos componentes e a 
presença do fabricante no País", conta Valéria Molina, diretora de consumo da HP Brasil. Na 
opinião de especialistas, o laptop de R$ 1,7 mil da Microboard pega carona no dólar baixo e 
nos incentivos fiscais do governo federal. "Marca não é mais o diferencial nesse mercado. No 
ponto-de-venda o que interessa é preço", explica Reinaldo Sakis, analista do IDC. "Eles lançam 
um produto barato para ganhar reconhecimento e assim preparam o terreno para lançar 
outros modelos." Parece ser o projeto da Microboard. Está para sair do forno a linha de laptops 
Ellite, mais cara que a Innovation 8615. Um das versões será cor-de-rosa. A empresa aposta 
em mais um sucesso de vendas - e não só entre as mulheres. 
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