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revolução no mercado de PC
segue a todo vapor. O aumento
do consumo, que agora chega
às classes de menor renda, mu-

da o posicionamento das empresas no
ranking de vendas, altera estratégias e o
foco de vendas e provoca investimen-
tos. Tudo por causa das isenções dadas
pelo governo federal no ano passado,
que recentemente foram ampliadas no
PAC. Com os incentivos do governo e a
queda do dólar, a indústria de compu-
tadores está vencendo a guerra contra
o mercado ilegal, que dominava mais de
70% das vendas em 2004. A primeira
colocada no ranking, o grupo paranaen-
se Positivo, por exemplo, surfa no bom
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momento. Somente no mês de outubro,
foram produzidos mais de 92 mil PCs
no parque industrial localizado em
Curitiba, capital do estado do Para-
ná. A capacidade de produção atual ain-
da é estimada em cerca de 130 mil com-
putadores por mês, mas a empresa já in-
veste para ampliar a fábrica. No início de
março, a empresa divulgou um fatura-
mento de R$ 1,349 bilhão em 2006, ex-
pansão de 84,4% em relação ao ano an-
terior. O lucro alcançou R$ 152,8 mi-
lhões, aumento de 68% sobre 2005. O
Ebitda (lucro antes do pagamento de
impostos, juros, depreciações e amorti-
zações) chegou a R$ 177,7 milhões.

O destaque vai para as vendas do

varejo, evidente, que representou a
maior parte das vendas da companhia,
respondendo por R$ l bilhão, enquan-
to o segmento corporativo registrou
meros R$ 29,1 milhões.

Ao mesmo tempo, marcas antes fo-
cadas na venda para empresas fazem de
tudo para tirar uma lasquinha do mer-
cado residencial. No caso da HP, por
exemplo, a estratégia já ajudou a em-
presa a passar a concorrente Dell em
vendas totais (somando corporativo e
residencial). Claro que no nicho de em-
presas pouco mudou. Os últimos nú-
meros da IDC para o quarto trimestre
de 2006 ainda colocam a Dell na frente
do mercado de servidores pelo oitavo



trimestre consecutivo. Uma pesquisa do
instituto coloca a Dell como líder do
mercado corporativo brasileiro, que en-
globa empresas a partir de dez funcio-
nários, com 13,8% de participação nas
vendas totais no último trimestre de
2006. No período, a companhia foi res-
ponsável por 17,7% das vendas de com-
putadores para médias empresas, e
5,3% para pequenas.

Mas esse desempenho não impediu
que a HP ultrapassasse a concorrente. E
a explicação é a entrada da empresa no
segmento residencial, um nicho onde
não estava até que o governo resolveu
dar os incentivos fiscais e fez o mercado
brasileiro explodir em consumo. Agora,
a expectativa é ampliar esse desempe-
nho. A fórmula é simples. A corporação
americana, assim como outras grifes da
informática, querem aproveitar a popu-
larização do mercado brasileiro de tec-
nologia entrando nos canais de venda
que eram os mais importantes antes da

entrada das
grandes vare-
jistas. Tradu-
zindo: regiões
como a Santa
Ifigênia, em
São Paulo —
com um nú-
mero estimado
de 2 mil lojas
de informática
— e o Infocen-
tro, no Rio de
Janeiro, famo-
sas como redu-
tos da infor-
malidade.

É por isso
que a HP acaba
de inaugurar
um quiosque
de demonstra-
ção em uma
galeria da capi-
tal carioca. E
na paulistana

Santa Ifigênia já possui vinte pequenas
revendas, que decidiram vender, além
dos PCs que montam, a grife americana.

A meta é ter até 50 revendas na re-
gião, hoje nas mãos da distribuidora
Alcatéia. No centro carioca, é a Star
BKS quem se relaciona com as lojas.
A previsão é expandir a estratégia pa-
ra mais três capitais a partir do se-
gundo semestre, Belo Horizonte, Por-
to Alegre e Brasília. A HP trabalha
com dez distribuidores no Brasil e
tem 2 mil revendas ativas.

Uma das mais recentes é a Networkl,
com cerca de 200 revendas na Santa Ifi-
gênia. O índice de expansão das vendas
desses lojistas tem sido superior ao da
empresa como um todo, que cresceu
60% entre 2005 e o ano passado. "O lo-
jista da região atende ao usuários final e
montadoras. É um mercado grande, e
em expansão, com quem eles tem con-
tato", diz o diretor comercial, Adilson de
Carvalho, acrescentando que alguns

grupos possuem até vinte lojas na rua. A
região não movimenta muito em di-
nheiro, devido ao baixo valor agregado
dos produtos, mas traz grandes volumes
para a distribuidora, que chegou a ven-
der 8 mil switches de pequeno porte da
marca EdCore em dois dias. Por mês, a
Networkl comercializa na rua 12 mil
peças ao mês de marcas como 3Com,
Trendnet, D-Link e Polycom. Recente-
mente, além da HP, a empresa fechou
acordo para distribuição dos monitores
de cristal líquido (LCD) da AOC."São
produtos que vão acabar sendo vendi-
dos nesse mercado", diz. Pode ser a saí-
da para os pequenos comerciantes.
"Não há como concorrer com os gran-
des", reclama um deles. "O ano ainda
não começou para nós."

A estratégia da HP não é vender pro-
dutos no estande, mas tentar convencer
um consumidor acostumado a comprar
máquinas informais das vantagens dos
equipamentos com marca. O principal
argumento dos grandes fabricantes é de
que o barato pode sair caro. "Queremos
convencer de que o mais caro pode sig-
nificar um retorno posterior maior", diz
a diretora da HP, Renata Gaspar. Afinal,
o cliente da Santa Ifigênia e do Infocen-
tro sempre busca o produto mais bara-
to. "Mas muitas vezes acaba pagando
mais caro, porque os montados ou im-
portados não têm garantia", diz Renata.

E as lojinhas também precisam das
grandes marcas. Os pequenos estabele-
cimentos já se ressentem da competição
com as grandes redes varejistas."As coi-
sas têm sido difíceis", reclama um pe-
queno comerciante."Não há como con-
correr com os grandes.

O fato é que é mesmo difícil lutar
contra grandes redes, como Extra, Car-
refour e Wal-Mart. Eles têm escala na
negociação com os fabricantes, finan-
ciamento com juros baixos, mais ainda
se for o do governo, subsidiado pelo
BNDES e grandes lojas, que dão mais
segurança para o consumidor desacos-
tumado a comprar produtos de tecnolo-
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gia. A grife coloca um pouco dessa segu-
rança na pequena loja. É, por exemplo,
a opinião da proprietária da Smart
System, Karine Moreira de Souza, que
ainda não vende computadores de mar-
ca, mas que considera interessante a pos-
sibilidade de trabalhar com esse tipo de
produto. "Pode ser importante para
atender o cliente desconfiado, que acha
que na Santa Ifigênia só existem lojistas
de má índole", comenta.

E as lojinhas ainda têm algo para
explorar. O pequeno comércio de in-
formática mantém algo do estilo in-
formal mesmo quando vendem PCs
de fabricantes como a HP. Uma das
vantagens de comprar o micro mon-
tado era que as boas lojas resolviam o
problema do cliente na hora, em um
relacionamento mais pessoal do que
nas grandes redes de varejo. Agora,
os lojistas ainda se oferecem para
abrir o PC e fazer modificações na
configuração. "Nas grandes redes, a
máquina vem lacrada. Aqui pode
abrir, testar, trocar peças", diz o pro-
prietário da XP Informática, Yudah
Benadiba. As novas peças ficam com
garantia da loja, enquanto as outras
continuam tendo a da HP.

Tudo isso não significa que o ve-
lho computador montado vai desa-
parecer tão fácil, sem resistência. Par-
te do mercado continua preferindo a
compra de equipamentos montados.
Em especial, o cliente mais exigente,
que procura um computador para jo-
gos ou aplicações multimídia. Esse
tipo de demanda ainda pode ser di-
fícil com os computadores de grife,
porque há peças genéricas, mesmo
de boa marca, que não são compatí-
veis, o que torna a configuração per-
sonalizada mais difícil e cara. Colo-
car uma placa diferente ou ampliar a
memória pode se transformar em
uma tarefa difícil, se o cliente não es-
tiver disposto a procurar o compo-
nente certo, que muitas vezes tem um
preço mais salgado. 
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 152, p. 22-24, 21 mar. 2007.




