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Inclusão começa na família
Positivo apresenta linha de computadores para diferentes classes sociais 
Mariana Ditolvo

Líder no mercado brasileiro de 
computadores, a Positivo Infor
mática anunciou, na semana pas
sada, o lançamento de uma nova 
categoria de notebooks ultrapor
táteis, além de equipamentos 
voltados para as classes A, B e C. 
Os novos modelos apresentados 
foram desenvolvidos com base 
em uma pesquisa realizada pela 
empresa para identificar a essên
cia dos compradores brasileiros 
de computadores. “Percebemos 
que, entre os entrevistados, 63% 
dos que querem comprar seu 
primeiro PC estão em busca de 
comunicação, e 44% acreditam 
que a máquina é fundamental 
para melhorar a educação”, con
tou Hélio Rotenberg, presidente 
da Positivo Informática. “Outros 
dados apontaram que 59% dos 
novos compradores pertencem à 
classe C e que os computadores 
são compartilhados por toda 
a família, e não individuais”, 
acrescentou. 

Para atender à demanda des
ses consumidores, a empresa 
lançou a linha de produtos PC da 
Família, que já vem equipada com 
o sistema operacional Windows 
Vista Starter, da Microsoft, e leva 
para dentro de casa um conceito 
de integração familiar através de 
um portal exclusivo. Podendo 
ser consultado mesmo quando 
não há conexão com a internet, 
o endereço conta com dicas de 
especialistas como psicólogos e 
nutricionistas, receitas culinárias, 
jogos, fotolog para que a família 
monte seu álbum virtual, além 
de um recurso que facilita as 
pesquisas filtrando a informação 
desejada por faixa etária, série 
escolar e relevância do conteúdo 
buscado. “Elaboramos tudo em 
um ambiente simplificado com 
textos curtos, cores vivas e boa 
sinalização, além de um con
teúdo inteiramente voltado para 
a família fazendo uso de nossa 
experiência no setor educacional. 
Estamos certos de que esse é um 
grande avanço para promover a 
inclusão digital e social no Brasil”, 
afirmou Rotenberg. Os preços 
para esses modelos variam entre 
R$ 999 e R$ 1.699. 

Outra novidade ficou por 
conta da categoria de ultra
portáteis, a qual a empresa 
inaugura com o lançamento do 
Mobo. Em versões para adultos 
e crianças, os equipamentos 
dessa linha pesam cerca de um 
quilo e vêm com tela LCD de 
sete polegadas.

Recentemente, a empresa 
curitibana também anunciou 

sua entrada no mercado de set
top box para converter os sinais 
analógicos de televisão para o re
cémimplantado sistema digital. 
Depois de anunciar a fabricação 
dos equipamentos, porém, a 
Positivo cessou a produção em 
razão do acúmulo no estoque. 

“O mercado da televisão digital 
ainda não decolou no Brasil, e 
por isso não faz sentido manter 
a fabricação dos equipamentos. 
O que produzimos estamos ven
dendo, mas a demanda é baixa 
e não justifica a escala de pro
dução”, comentou Rotenberg. 

Outro assunto levantado foi a 
possibilidade de produzir com
putadores que saiam de fábrica 
com um chip de terceira geração 
embarcado nas máquinas.   

A Positivo Informática fechou 
o ano de 2007 com 1,39 milhão 
de unidades comercializadas, 

cerca de 13% do mercado total 
de computadores, e faturamento 
de R$ 2,91 bilhões. Com Windows 
embutido na maioria de suas 
máquinas, a empresa recebeu 
ainda uma placa da Microsoft em 
homenagem aos bons números 
alcançados pela parceria entre 
as duas empresas. “Desde o lan
çamento do Vista, apenas com a 
Positivo conseguimos chegar à 
marca de 1 milhão de computa
dores vendidos já com o sistema 
operacional instalado. Isso coloca 
a Positivo entre os mais impor
tantes parceiros da Microsoft 
em todo o mundo”, disse Kevin 
Turner, Chief Operation Officer 
da Microsoft Corporation. 
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