
Na briga pelo cliente, portáteis vão parar até em galeria de arte  
André Borges 
 
Dali, Chagall, Di Cavalcanti, Volpi e... Hewlett-Packard. Não, a HP não entrou no ramo das 
artes plásticas, mas sua estréia entre os mestres da pintura mundial está pronta. Hoje, as 
obras que costumam povoar as salas e paredes da galeria Proarte, de São Paulo, vão dividir 
espaço com objetos nada comuns em um lugar desse tipo os computadores.   
 
Em sua exposição, a HP quer mostrar as obras mais recentes que brotaram de suas linhas de 
produção. Entre elas está o aguardado "Asian Odyssey" (Odisséia Asiática), um laptop 
personalizado desenvolvido pelo português João Oliveira. O rapaz de 20 anos foi o vencedor do 
concurso mundial de design de notebooks "Take action. Make art" (Aja. Faça arte), promovido 
pela HP e a MTV. O equipamento será lançado em edição limitada no Brasil, a partir de maio, 
diz Valéria Molina, diretora de sistemas pessoais da HP no Brasil.   
 
A investida da HP é bom exemplo de estratégias que começam a ganhar espaço entre os 
fabricantes de PCs no Brasil. Até pouco tempo atrás, o consumidor queria um equipamento 
potente, que viesse com um pacote de software básico pré-instalado e custasse pouco. O 
preço continua a ser um fator sensível para a maior parte dos consumidores no país, mas uma 
parcela crescente do público já orienta sua intenção de consumo por itens como design, estilo 
e personalização, um conjunto de características de apelo emocional e subjetivo, mas que 
ajudou a fazer o sucesso de companhias como a Apple.   
 
"A personalização é um segmento que está estourando", diz César Aymoré, diretor de 
marketing da Positivo Informática. "Começamos a passar pela fase da massificação 
customizada."   
 
A oferta de cores tem sido o primeiro apelo testado pelos fabricantes, que também fazem 
experiências com textura, formato e peso. Em julho do ano passado, a Positivo lançou um 
laptop branco. O modelo acabou representando 20% de suas vendas de portáteis. Agora, a 
empresa trabalha em um projeto temático. Nos próximos dias, vai colocar nas prateleiras um 
laptop com design diferente e de apelo musical. O usuário poderá baixar gratuitamente 150 
músicas de um repertório de 6 mil canções. "Estamos fechando o plano com as gravadoras", 
diz Aymoré.   
 
Encarar o mercado a partir de tipos de clientes e não apenas pela tradicional faixa social 
também foi o que levou a CCE a fechar parceria com a Disney. A companhia acaba de lançar 
um modelo branco, com a fada "Sininho" na tampa. O curioso é que a máquina não tem 
atraído apenas as crianças, diz William Cezar Carvalho, gerente de produtos da CCE Info. 
"Muitas mulheres estão comprando porque gostam do design."   
 
A busca pela personalização visual fez a CCE lançar, em novembro do ano passado, o site "My 
creation". Pela internet, é possível informar o modelo do laptop e escolher entre 700 adesivos, 
divididos em dezenas de temas. "Se quiser, a pessoa também pode enviar uma foto e fazer 
sua própria ilustração", diz Carvalho. A imagem, que não danifica a pintura do equipamento, 
custa entre R$ 18 e R$ 25, mais o frete. O que era para ser só um serviço diferente, diz o 
executivo, virou um negócio. "Em quatro meses despachamos mais de 10 mil adesivos pelo 
correio."   
 
O vigor do mercado de computadores é o que anima a criatividade dos fabricantes. Hoje, o 
Brasil é o quinto maior do mundo em unidades vendidas. No ano passado, segundo a 
consultoria IDC, o setor cresceu 38% no país e, pela primeira vez, superou a venda de 
televisores, atingindo 10,7 milhões de máquinas. Os portáteis - quase sempre procurados por 
consumidores que já têm computador - ainda são minoria (cerca de 10% do total), mas até 
por isso suas projeções de crescimento são maiores. "Esse mercado cresce 150% ao ano. É a 
maior taxa em todo o mundo", comenta Gustavo Araujo, gerente de produto da linha Vaio, da 
Sony.   
 



Embora grande parte dos computadores adquiridos no país tenha configuração básica e preço 
mais acessível, não significa que não haja mercado para produtos diferenciados. "Há muito 
espaço para produtos sofisticados" diz Araujo. A Sony leva a tese a sério. No último mês, 
lançou novos modelos da série Colors, da linha Vaio, entre eles o "Lizard", um portátil que faz 
jus ao nome. O laptop imita a textura da pele de um lagarto e, ao toque, parece acolchoado. 
"Essas máquinas são, na maioria, para uso doméstico. O objetivo é criar algo que fique bacana 
em qualquer ambiente da casa", comenta o executivo. "As pessoas querem um laptop que 
combine com o seu estilo de vida."   
 
Com a explosão do varejo nas vendas de computadores, até fabricantes mais ligados ao 
mundo empresarial começaram a rever suas estratégias. Em janeiro, a Dell apresentou a linha 
XPS, com 12 opções de cores texturizadas. A Lenovo, que ainda tateia o mercado de consumo, 
avalia o cenário para lançar portáteis que fujam do padrão caixa preta. "É só uma questão de 
tempo", comenta Arthur Isoldi, gerente de produtos da Lenovo. Até sexta-feira, a Lenovo leiloa 
no eBay alguns laptops ilustrados com temas da tocha olímpica e assinatura da dupla de vôlei 
de praia Emanuel e Ricardo.   
 
A LG, que até agora importa seus modelos coloridos, pretende trazer as máquinas para suas 
esteiras de produção de Taubaté (SP). Sua linha diferenciada chegou ao país no fim do ano. 
"Faltou produto; chegamos a vender dez vezes mais do que tínhamos reservado", diz Sergio 
Buch, supervisor de notebooks da LG.   
 
O mercado nacional de laptops, comenta Valéria Molina, da HP, está entre os que mais 
valorizam a personalização. Em seu concurso para mudar a cara dos portáteis, a companhia 
recebeu 8,5 mil desenhos inscritos por jovens de mais de 112 países. Depois dos EUA, o Brasil 
foi o país que mais enviou sugestões.   
 

 
Disney-S, da CCE - Preço sugerido: a partir de R$ 2.699 

 

 
Asian Odyssey, da HP - Preço sugerido: a partir de R$ 4.000 

 



 
Vaio Colors Lizard, da Sony -Preço sugerido: a partir de R$ 5.499 

 

 
R200, da LG - Preço sugerido: a partir de R$ 6.499 

 

 
Mac Book Air, da Apple - Preço sugerido: a partir de R$ 6.499 

 

 
XPS, da Dell - Preço sugerido: a partir de R$ 4.000 
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