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A Positivo Informática, maior fabricante de computadores do país, teve lucro líquido de R$ 
72,8 milhões no quarto trimestre, um aumento de 32,5% em relação ao mesmo período do 
ano passado. No ano os ganhos somaram R$ 254,2 milhões, 66% maior que no exercício 
anterior. As vendas chegaram a R$ 555,2 milhões no trimestre, 28,2% acima, fechando o ano 
com um recorde de R$ 1,7 bilhão, aumento de 52,3%.   
 
Mesmo com o aumento da concorrência e da presença de PCs nos lares dos brasileiros, o 
presidente da empresa, Hélio Rotenberg, afirma que ainda há espaço para crescer. Ele prepara 
uma série de ações, que inclui conquista de prateleiras em mais varejistas, uso de canais 
alternativos de venda, aumento da verticalização da produção e internacionalização.   
 
Países do Mercosul estão entre as alternativas, mas há estudos também do mercado da 
Espanha e de Portugal. "Tudo para agregar volume", explica Rotenberg.   
 
A explosão de vendas da Positivo começou em 2004, quando ela passou a atuar no varejo. 
Para abrir portas e conseguir espaço para expor seu produto, a empresa teve até de aceitar 
uma proposta estranha: consertar quatro mil computadores de uma marca concorrente. 
Topou, e não tem do que se arrepender. Com a ajuda do aumento do crédito e do programa 
"PC para Todos", que facilitou a aquisição de computadores, ela logo tornou-se líder de 
mercado e, em 2007, vendeu 1,389 milhão de equipamentos, 66,4% mais que em 2006. No 
caso de notebooks o crescimento foi de 423,9%, com 239 mil unidades, e ela passou a ocupar 
o topo do ranking também nessa categoria.   
 
A receita bruta da empresa em 2007 aumentou 54,3% e chegou a R$ 2,091 bilhões. Para 
efeito de comparação, cinco anos antes o faturamento havia sido de R$ 118 milhões. 
Rotenberg exibe com orgulho um gráfico que mostra o crescimento da receita e o número de 
unidades vendidas nos últimos anos. Na barra que ainda está em branco, ele coloca três 
prioridades: varejo, governo e segmento empresarial, onde sua atuação é muito pequena, 
mesmo tendo crescido 146%.   
 
O foco principal, no entanto, continua na classe C e, embora a empresa esteja presente em 
6,5 mil lojas de diversas redes varejistas, como Casas Bahia, Ponto Frio, Wal-Mart, Magazine 
Luiza e Carrefour, um dos desafios para 2008 é passar a vender nos hipermercados Extra. O 
Fast Shop também está entre os alvos. Para softwares, a Positivo começou a testar no Natal 
passado o canal porta-a-porta, em parceria com a fabricante de cosméticos Racco, que tem 
350 mil consultoras no país.   
 
Rotenberg explicou que a estratégia não funciona para a venda de micros, que exige a oferta 
de crédito. Por isso, uma das possibilidades em análise é uma parceria com a fabricante de 
eletrodomésticos Brastemp, que tem o Compra Certa, programa de venda direta que alcança 
consumidores de todo o Brasil. "Estamos conversando", diz.   
 
A área de marketing também recebeu atenção especial. Só em 2007 foram investidos R$ 109 
milhões em divulgação de produto, 105% a mais que em 2006.   
 
Mas um crescimento tão rápido em tão pouco tempo não passa despercebido pela 
concorrência. E o fato de a Positivo ter incentivos fiscais para produzir no Paraná incomodou 
outros fabricantes e também Estados como São Paulo e Amazonas. Rotenberg nunca gostou de 
falar no assunto, mas viu as ações da empresa despencarem a cada notícia sobre 
questionamentos do governo do Amazonas, que chegou a entrar com Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, ou alterações da lei de ICMS para informática em São Paulo.   
 
O executivo, que já teve de bater na porta do governo do Amazonas para pedir trégua e 
também precisou convencer o governo do Paraná a manter os incentivos, não foge da briga. 
Primeiro, mostrando que o impacto do incentivo sobre os resultados não é tão grande como 



alardeado no mercado. Segundo, esclarecendo que irá produzir onde for vantajoso para a 
empresa. "Nossa fábrica tem rodinhas. Vamos para onde for preciso", afirma.   
 
Os primeiros passos nesse sentido já foram dados. Em Manaus, único lugar onde o incentivo é 
constitucional, a Positivo irá começar a produzir ainda no primeiro semestre 15 mil 
computadores por mês para atender o Norte e o Nordeste. Em Ilhéus (BA), onde há um outro 
pólo de informática, a empresa começa em março a fazer 10 mil monitores de LCD por mês. A 
expectativa é chegar a 40 mil monitores/mês em 12 a 18 meses. Em janeiro, dentro da fábrica 
de computadores de Curitiba, a empresa começou a montar 40 mil placas-mãe por mês, 
dentro do processo de verticalização. Segundo Rotenberg, os investimentos em 2007 somaram 
R$ 29,5 milhões e a previsão para 2008 é chegar a R$ 53,7 milhões.   
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