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IMPACTO PROFUNDO
Como o novo programa da Microsoft de Bill Gates e o Plano de Aceleração
do Crescimento podem mudar o parque brasileiro de computadores

A indústria nacional de computadores vive dias de gló-
ria. Este ano, pela primeira vez, a venda de micros vai encostar
na de televisores, com 11 milhões de unidades. A explicar esse
fenômeno de popularidade - as vendas foram de 8,3 milhões
em 2006 - está a convergência de dois eventos: o lançamen-
to do Windows Vista, o
novo sistema operacional
da Microsoft, e a redução
de impostos promovida
pelo Plano de Aceleração
do Crescimento (PAC).
Juntos, os dois prometem
mudar a demografia do
parque de computado-
res. O PAC, lançado em
janeiro, elevou de R$ 2,5
mil para R$ 4 mil o preço
dos micros com isenções
fiscais, incentivando a
venda de máquinas ca-
ras. O mercado, que já
crescera 46% em 2006
com a procura da clas-
se C por computadores
de R$ l mil, agora pode
expandir-se no topo da |
pirâmide. Lançado seis anos depois do Windows XP, o Vista
deu outro empurrão na mesma direção: para aproveitar suas
inovações, é preciso um micro com pelo menos l Giga de me-

mória, que custa cerca de R$ 2,7 mil. Dos 30 milhões de com-
putadores no País, nem 10% cabem nessa definição. Como a
Microsoft tem um marketing poderoso e o mercado é ávido
por novidades, a procura por "máquinas Vista" crescerá.

Hélio Rotemberg, da Positivo, líder entre os 14 fabri-
- cantes do País, calcula

que até o final deste ano
100% dos micros pro-
duzidos no Brasil terão
ao menos 512 Megabytes
de memória - o mínimo
necessário para receber
versões menos impac-
tantes do Vista. Flávio
Philbert, da Itautec, diz
que nas máquinas mais
caras é possível elevar
a margem bruta em até
2%. "No negócio de PCs,
é bastante", diz. Embora
se espere uma adesão
mais lenta do mercado
corporativo, o Brades-
co já anunciou a troca
de metade dos seus 109
mil computadores por

máquinas Vista, ao custo de R$ 150 milhões. "Testa-
mos e gostamos", afirma Laércio Albino Cezar, vice-
presidente de Tecnologia do banco. ( I V A N M A R T I N S

Para cada dólar obtido pela
Microsoft com a venda do Vista,
seus parceiros vão obter US$ 18
>»US$ 9,33 para empresas de hardware

>»US$ 5,35 para empresas de software

>»US$ 3,93 para prestadores de serviços
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