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A VANTAGEM
DE SER

BRASILEIRA

COM ESTRATÉGIA BASEADA EM PREÇOS COMPETITIVOS E

EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AO PERFIL DO CONSUMIDOR

NACIONAL, POSITIVO INFORMÁTICA É A EMPRESA QUE MAIS

VENDE COMPUTADORES NO PAÍS



Os maiores fabricantes de computadores pessoais
(PCs) do mundo são estrangeiros. Eles possuem tecnologia
de ponta e contam com a força econômica do país de ori-
gem. Porém, tais características foram insuficientes para
a conquista da liderança no Brasil. Por aqui, a primeira
colocada é a brasileira Positivo Informática, com 12,9% de
participação no mercado de computadores, uma liderança
conquistada há mais de dois anos, conforme dados da IDC
(International Data Corporation).

Criada em 1989, a companhia atua em duas divi-
sões de negócios: hardware e tecnologia educacional.

No primeiro segmento estão microcomputadores, ser-
vidores, impressoras e uma rede de assistência técnica
com 403 licenciadas. Na linha de tecnologia educacio-
nal estão soluções como mesas educacionais, softwares,
portais e serviços de capacitação de professores e usuá-
rios. São produtos presentes em mais de 6,7 mil escolas
públicas, 2,7 mil escolas privadas e aproximadamente
900 pontos-de-venda no varejo. A divisão de hardware,
95% dos negócios, é beneficiada pela linha educacio-
nal. Ela abre as portas das instituições de ensino para a
oferta de computadores. >»



»> Para o diretor de marketing da Positivo
Informática, César Aymoré, a liderança da empresa tem
uma explicação simples: o trunfo está em enfrentar a con-
corrência internacional com um conhecimento profundo do
mercado nacional. "Somos bem preparados para entender
o consumidor brasileiro. Nossas decisões são tomadas no
Brasil, nossos laboratórios são brasileiros e nossas pesqui-
sas são feitas aqui. Isso nos dá uma vantagem competitiva
enorme", afirma. Conhecer o consumidor melhor que os
concorrentes permite à empresa identificar as necessidades
locais e transformá-las em ofertas de produtos. "Somos o
maior vendedor do programa governamental Computador
para Todos. Isso porque temos computadores de primeiro
preço"", exemplifica.

Outro aspecto estratégico importante é a criação de
nomenclaturas claras que refletem a utilização e o benefí-
cio de cada equipamento. Com isso, evita-se a linguagem
técnica comum a muitos fabricantes. A linha GamePC,
por exemplo, é voltada para quem procura máquinas de
alta performance para jogos e diversão. Os produtos são
desenvolvidos por meio de pesquisas com grupos de dife-
rentes idades e classes sociais.

As decisões da Positivo Informática têm se mostrado
acertadas. Segundo dados da IDC, na comparação com
o primeiro trimestre de 2006 a companhia registrou
incremento de 49,2% na receita bruta, que atingiu R$
397 milhões. O crescimento do lucro líquido ajustado,
que alcançou R$ 46,4 milhões, foi de 54,1%. A venda
de computadores nesse período cresceu 53,8%, chegando
à marca de 247,9 mil unidades. Desse total, 226,2 mil
foram desktops.

ABERTURA DE CAPITAL E RECONHECIMENTO
O ano de 2006 é um marco na história da Positivo Informática. Foi quando a empre-
sa iniciou a negociação de ações no Novo Mercado da Bovespa, o mais alto nível
de governança corporativa. A companhia ingressou nos índices IGC (índice de
Governança Corporativa Diferenciada) e ITAG (índice de Tag Along Diferenciado). Por
meio da oferta pública inicial de ações, foram captados R$ 604,1 milhões, sendo
89,1% oferta secundária e 10,9% oferta primária, totalizando free-float de 29,3%.
No mesmo ano, recebeu a primeira colocação no setor de tecnologia e computação
da "Revista Exame Edição Melhores e Maiores", com a segunda maior taxa de cres-
cimento entre as companhias participantes de todos os setores. Adicionalmente, o
presidente da empresa, Hélio Rotenberg, conquistou o prêmio de CEO do Ano da
revista InfoExame. Finalmente, a marca foi a mais reconhecida entre os fabricantes
de computadores nas pesquisas Top of Mind da Folha de S. Paulo.



MERCADO AQUECIDO
Os fatores responsáveis pelo crescimento das vendas de

computadores no Brasil são a queda de preços, o aumento
da renda e a maior oferta de crédito. A redução dos preços
foi propiciada pela valorização do real frente ao dólar e
pelas medidas governamentais de inclusão digital, como a
criação de linhas de crédito do Programa Computador para
Todos e a isenção de PIS e COFINS. Para este ano, o Plano
de Desenvolvimento da Educação previa a compra de 520
mil computadores para escolas públicas de ensino médio e
fundamental em todo o País. Os equipamentos serão des-
tinados a 12 mil instituições de ensino, urbanas e rurais.
A Positivo Informática soube aproveitar a oportunidade
e, em outubro de 2006, foi vencedora do maior leilão de
computadores já realizado no Brasil, conseguindo um con-
ttato de venda de 75,8 mil máquinas para o Ministério da
Educação (MEC). No mês seguinte, a companhia ganhou
outro leilão, de 13,7 mil computadores.

Já o crescimento da renda favoreceu o ingresso de
quatro milhões de pessoas na classe C entre 2005 e 2006,
segundo pesquisa Cetelem-Ipsos. O mesmo levantamento
indica que o rendimento da classe C passou de R$ 122,34
mensais, em 2005, para R$ 194,41 mensais, em 2006.
Diante desse quadro, a Positivo Informática parece ter
feito a aposta correta: investir no varejo. "Cerca de 83%
do nosso negócio está nesse segmento, o que nos garante
uma posição de competitividade muito grande. Desde que
entramos no varejo, em 2004, tivemos crescimento geo-
métrico das vendas", diz Aymoré.

A decisão permitiu que a companhia usufruísse tanto
da distribuição física das redes varejistas quanto do sis-
tema de crédito aos consumidores de menor renda. Essa
combinação fez com que as vendas de computadores no
varejo crescessem a uma taxa média anual de 119,1% nos
últimos dois anos, passando de 12,2% do mercado total,
em 2004, para 27,6%, em 2006, totalizando 1,9 milhões
de unidades vendidas, de acordo com a IDC. Faz sentido.
Afinal, o crediário é um fator importante na compra de um
equipamento que custa em média R$ 2 mil.

Para impulsionar ainda mais suas ações varejistas,- a
Positivo Informática aposta em parcerias. "Temos equipes
de promoção que cobrem as lojas das principais redes.
Não nos preocupamos apenas em vender para o varejista.
Nossos promotores cuidam dos estoques e ajudam a ven-
der para o consumidor final também", diz. >»

SOMOS BEM PREPARADOS

PARA ENTENDER O CONSUMIDOR BRASI-

LEIRO. NOSSAS DECISÕES SÃO TOMADAS

NO BRASIL, NOSSOS LABORATÓRIOS SÃO

BRASILEIROS E NOSSAS PESQUISAS SÃO

FEITAS AQUI. ISSO NOS DÁ UMA VANTA-

GEM COMPETITIVA ENORME

(AYMORÉ)



» > OBJETO DE DESEJO
Para a Positivo Informática, o mercado brasileiro

está longe do ponto de saturação. A empresa estima
que haja um potencial de primeira compra de cerca
de 15 milhões de PCs. Tal prognóstico tem por base
levantamento do CGI (Comitê Gestor da Internet), que
revela que a intenção de compra é muito elevada, parti-
cularmente nas classes de menor renda. Apenas 19,6%
dos domicílios no Brasil possuem computadores, índice
bastante inferior ao registrado em outros países emer-
gentes. "O computador se tornou um eletrodoméstico
e está acessível. Isso permite que as classes de menor
renda tenham acesso às máquinas, coisa que não acon-
tecia há três anos", aponta Aymoré.

TREINAMENTO
Para que os negócios continuem prosperan-

do, a Positivo treina sua equipe a cada três meses.
"Trabalhamos em duas frentes. É importante que o
vendedor conheça nossa família de produtos, suas carac-
terísticas e benefícios. Também temos o que chamamos
de treinamento comportamental, que visa transmitir
informações sobre como se portar perante o cliente,
o que perguntar e como entender as necessidades do
comprador", explica.

MERCADO EXTERNO
Não bastasse a liderança nacional, a companhia

também aposta no mercado internacional e exporta
soluções de tecnologia educacional. O campeão de ven-
das é o E-Block, mesa para o ensino da língua inglesa
como segundo idioma. O produto já é comercializado
em 40 países, inclusive nos Estados Unidos, que possui
uma grande comunidade hispânica. "Ainda não temos
números representativos, mas o fato de estar em tantos
países mostra um futuro promissor. Estamos colocando
nossa marca lá fora", declara.



CAMPEÃO DE VENDAS

2000
É criado o Portal Educacional, voltado para
escolas particulares.

2001
Nasce o Portal Aprende Brasil, para atender
escolas públicas.

2004
Passa a vender computadores a grandes varejis-
tas. Em nove meses, a empresa se torna a maior
fabricante do Brasil, permanecendo nessa posi-
ção até hoje. Inicia a comercialização da E-Blocks,
mesa educacional para ensino da língua inglesa,
nos Estados Unidos.

1988
Hélio Rotenberg lidera a criação da empresa. Ele vislum-
bra o surgimento da demanda de computadores pesso-
ais e apresenta à direção do Grupo Positivo a proposta
de criar uma empresa para atuar no segmento.

1989
A companhia identifica a oportunidade de fornecer
computadores e soluções para empresas e instituições
do poder público.

'

2005
No final do ano, inicia vendas para o mercado
corporativo de hardware, com uma linha de
desktops, laptops e servidores. Ultrapassa a
marca de 500 mil computadores produzidos.

2006
Inicia negociação de ações no Novo Mercado da
Bovespa, o mais alto nível de governança corporati-
va. Recebe o prêmio de "Melhor Empresa do Setor
de Tecnologia e Computação" pela revista Exame.

1994
A Positivo Informática cria o segmento de tecnologia
educacional, dando início ao desenvolvimento dos pri-

   meiros softwares educacionais para escolas e para o  
  varejo. Há maciço investimento em pesquisas.

ecarvalho
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