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O programa de incentivo às vendas de computadores portáteis (laptops ou notebooks) do 
governo federal, lançado em maio de 2007, com linhas de crédito oferecidas pelo Banco do 
Brasil, pela Caixa Econômica Federal e por varejistas credenciados no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), juntamente com a política cambial que 
fortaleceu o real, estão propiciando maior volume de vendas desses produtos nas lojas de 
eletroeletrônicos. A Fnac, por exemplo, no acumulado de 2008 vendeu o dobro do que no ano 
passado. Mas, em 2007, esta rede de lojas já havia triplicado as vendas em relação a 2006, 
demonstrando o forte aquecimento desse mercado. 
 
Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), foram produzidos 
nos primeiros meses deste ano cerca de 664 mil notebooks, ou seja, 165% a mais que no 
mesmo período de 2007, passando a representar 26% do mercado de computadores (PCs, na 
sigla em inglês) no trimestre. A estimativa da Abinee é que, até o final do ano, este percentual 
atingirá 32,4%. 
 
Por outro lado, o estudo do mercado de PCs mostra que as vendas da indústria de desktops, 
os computadores de mesa, alcançaram 1,84 milhão unidades neste trimestre, o que 
representa um crescimento de 5,8% sobre o primeiro trimestre de 2007. A entidade estima 
que o mercado de desktops cairá 2% neste ano, encerrando o ano com 7,91 milhões unidades, 
enquanto o segmento de notebooks crescerá 98%, chegando a 3,79 milhões unidades. 
 
O diretor comercial das lojas de produtos de cultura e tecnologia da informação Fnac, 
Benjamin Dubost, confirma que o programa de incentivo do governo e o câmbio favorável 
ajudaram o preço facilitando a distribuição, mas cita também como causas desse avanço a 
maior produção local, proporcionando o abastecimento mais regular. 
 
A Fnac, há nove anos no Brasil, é a maior rede européia de lojas em seu segmento. 
Atualmente, tem sete lojas físicas no País, três em São Paulo, uma em Campinas, Rio de 
Janeiro e Curitiba e outra em Brasília, além da loja virtual. Em 2007, o faturamento da rede no 
mundo foi de 4,58 bilhões de euros. A Fnac faz parte do Grupo PPR, que controla também 
outras empresas de varejo, e das 10 marcas do Grupo Gucci, que faturaram 19,6 bilhões de 
euros, no ano passado. 
 
Mais prazo 
Outro grande catalisador das vendas dos notebooks foi o financiamento direto, por meio da 
própria financeira Cetelem, que trabalha no Brasil com a bandeira de cartão de crédito Aura. 
Pelo crediário, o laptop pode ser comprado em 10 vezes sem juros ou até em 24 parcelas. 
"Achamos a solução que caiba no bolso do consumidor mensalmente", disse.  
 
O perfil do comprador de notebooks, segundo Dubost, é bem eclético e abrange desde o 
estudante que adquire o primeiro micro até o profissional liberal. "Qualquer que seja a 
necessidade, nós tentamos responder sempre de maneira personalizada", disse ele. A Fnac 
tem 70 modelos diferentes de notebooks e os preços variam de R$ 1,4 mil a R$ 10 mil. O 
diretor da rede acredita que os preços em geral podem até baixar mais, "mas devem estar no 
preço-limite na indústria". 
 
A mineira Ricardo Eletro é outra rede de lojas que observou um crescimento expressivo neste 
produto. Seu gerente de compras em tecnologia de informação, Daniel Camargo, observou um 
crescimento de 25% nos primeiros cinco meses deste ano em relação ao ano passado. "Mas 
como trabalhamos com 60% de notebooks importados e 40% nacionais ou com montagem no 
Brasil, sentimos as dificuldades com a greve dos fiscais em Santos", revelou. "Se não 
tivéssemos o problema, o crescimento médio seria de 30%, pelo menos."  
 
A rede de lojas trabalha apenas com quatro marcas de notebook e três de desktop e a razão 
desse mix pequeno estaria em não trabalhar com muitos fornecedores. A Ricardo Eletro, 
sediada em Belo Horizonte (MG), tem 250 lojas espalhadas pelos Estados de Minas, Bahia, 



Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe, e no Distrito Federal e interior de São 
Paulo. Sua receita em 2007 foi de R$ 1,7 bilhão. 
 
Perfil 
Camargo conta que o consumidor de notebooks é um tanto diferente do comprador de 
desktop. O cliente de computador de mesa prefere mais preço, com valor na faixa de R$ 
1.000, por isso este é chamado de produto de primeiro preço, ou seja, tem a preferência 
daqueles que fazem o primeiro contato com a informática.  
 
O consumidor de laptops é aquele que procura o computador com configuração um pouco 
melhor e está disposto a pagar mais — pelo menos R$ 1.399,00, que é a configuração básica. 
No entanto, o computador portátil que mais vende na loja está na faixa dos R$ 2 mil, e adota a 
configuração mais agressiva.  
 
O sistema operacional Linux de licença livre tem ajudado a aumentar a procura por mais 
notebooks, por causa do preço menor (R$ 100) do que o do clássico Windows, da Microsoft.  
 
A Ricardo Eletro, assim como a Fnac, também vende suas máquinas em até 10 vezes sem 
juros. No entanto, atualmente 60% dos seus clientes preferem comprar seus notebooks à 
vista. "Nossa previsão de venda é que irá melhorar mais ainda, por conta do preço acessível", 
disse o gerente.  
 
Outro aspecto que deve ajudar a vender o produto é que ele ainda continua sendo um sonho 
de consumo para muitos. Enquanto permanecer como símbolo de status para as classes B e C, 
deve ajudar as compras a permanecerem aquecidas.  
 
Na rede americana Wal-Mart, a venda de computadores está em pleno crescimento. No caso 
de notebooks, por exemplo, o aumento no primeiro trimestre deste ano chegou a 279% se o 
compararmos ao mesmo período do ano passado.  
 
De acordo com Rafael da Silva Gomes, diretor comercial de Eletroeletrônicos da varejista, "no 
comparativo com o último trimestre de 2007, as vendas cresceram 180% e os preços dos 
produtos desta categoria caíram aproximadamente 20%". 
 
 
Leia mais: 
 
Organização é contra as vendas massificadas 
 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam a que 79% dos 
brasileiros não têm acesso a Internet e a que 59% dos jovens acima dos 10 anos nunca 
acessaram a web. O estudo indica ainda que 46% dos brasileiros acima dos 10 anos nunca 
usaram computadores. O Comitê para a Democratização da Informática (CDI), primeira 
organização não-governamental (Ong) a trabalhar com a inclusão digital no Brasil, é contrária 
à massificação da venda de computadores sem uma política que também contemple o descarte 
e manutenção contínua de equipamentos. 
 
O diretor executivo da ONG, Rodrigo Baggio, é de opinião que a política do governo é 
tecnocentrista e assistencialista. "No Brasil não temos uma política pública de inclusão digital. 
Há sim, diversas ações em ministérios diferentes, que acabam indo a direções diferentes", 
analisou. Existem componentes tóxicos nos computadores e o especialista lembra que na 
Europa o lixo tecnológico cresce três vezes mais rápido do que o normal. O Brasil tem hoje ao 
redor de 40 milhões de PCs (desktop e laptops) e ainda pretende incorporar milhões de 
usuários, e, como essas máquinas costumam ser trocadas a cada quatro anos, nas empresas, 
e cinco, nas residências, há um problema ambiental a solucionar. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 28 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B12. 


