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Netbooks, ultraportáteis, sub-notebooks, pocket PCs, minilaptops e por aí vai. Nomes não 
faltam para tentar definir a nova onda dos minúsculos computadores portáteis que começam a 
invadir o mercado. O que falta é consenso entre os fabricantes, ainda divididos entre os que 
acreditam estar à beira de uma nova categoria de produtos e os que não enxergam mais que 
uma variação dos notebooks tradicionais.   
 
Tendência ou modismo, a realidade é que o surgimento desses aparelhos - caracterizados pelo 
tamanho inferior a 10 polegadas, configuração simples e preço razoavelmente baixo, entre R$ 
700 e R$ 1 mil - vem mexendo radicalmente com o mercado mundial de PCs.   
 
A taiwanesa AsusTek, que praticamente abriu as portas desse mercado com seu aparelho de 
nome peculiar, o EeePC, tem puxado o coro dos ultraportáteis, mas em todo o mundo os 
fabricantes estão arregaçando as mangas para disputar sua fatia do bolo. No Brasil, a 
expectativa é de que uma verdadeira guerra está para começar.   
 
A Positivo Informática começou a vender seu ultraportátil, o Mobo, há pouco mais de três 
semanas. Hélio Rotenberg, presidente da empresa, diz que, por enquanto, é preciso separar a 
emoção de lançamento do mercado real. "Acredito que essa seja uma oportunidade grande, 
mas só teremos uma idéia completa em alguns meses."   
 
Para o executivo, não há dúvidas de que os ultraportáteis têm grande apelo em mercados 
como o brasileiro, principalmente por incentivar a produção de modelos de baixo custo.   
 
Primeira fabricante brasileira a colocar um ultraportátil no varejo, a Positivo vai enfrentar uma 
lista de rivais prontas para entrar no jogo. A fabricante nacional Syntax, que acaba de 
conseguir seu Processo Produtivo Básico (PPB) para montar laptops em Ilhéus (BA), vai 
apresentar seu ultraportátil na próxima semana. "Teremos um produto em torno de R$ 1,2 
mil, com peças importadas da Ásia e montado no Brasil" diz Claudio Dias, presidente da 
Syntax. O PPB é um sistema de isenção tributária que tem como contrapartida a produção no 
Brasil.   
 
Para não ficar para trás, a AsusTek inaugura nesta semana seu primeiro escritório no país. De 
São Paulo, a empresa "começa a importar oficialmente" suas máquinas, diz Stanley Chen, 
gerente de desenvolvimento de negócios da companhia no Brasil. Até o fim do ano, a AsusTek 
pretende vender 60 mil EeePCs no país. A maior novidade é que, até janeiro do ano que vem, 
a companhia planeja iniciar a produção de equipamentos no Brasil, por meio de um fabricante 
terceirizado. "Vamos triplicar as vendas em 2009", diz Chen.   
 
A disputa promete. Ainda nesta semana, a Hewlett-Packard (HP) apresenta seu ultraportátil. O 
produto, que chega ao Brasil pouco mais de dois meses após seu lançamento nos EUA, terá 
uma configuração mais sofisticada que a média dos modelos disponíveis. A HP vai importar os 
primeiros aparelhos, mas a intenção é trazer o processo de montagem dos equipamentos ao 
país. Os estudos já começaram, diz Cláudio Carneiro, gerente de notebooks da HP.   
 
A expectativa da HP, afirma Juan Pablo Jimenez, vice-presidente de computação pessoal, é 
que o ultraportátil seja um produto de nicho. "Buscaremos públicos específicos; (o 
equipamento) não será o primeiro computador do usuário."   
 
A coreana LG e a taiwanesa HTC também estudam ações na área. Sergio Buch, supervisor de 
notebooks da LG, diz que a companhia finaliza um estudo para medir o potencial do segmento 
no Brasil. O levantamento, a cargo da empresa de pesquisa Synovate, vai detalhar o perfil dos 
usuários. "Ultraportátil é algo novo e, dependendo da configuração, pode trazer novidades", 
comenta Buch. Em países como França e Alemanha, a LG foi surpreendida ao descobrir que os 
equipamentos - em vez de parar nas mãos de executivos e estudantes universitários - têm 
feito sucesso entre donas de casa, que os levam até a cozinha para ouvir música e acessar a 
internet.   



 
Fora do Brasil, compra-se um minilaptop básico por algo entre US$ 300 e US$ 400. Mas 
também há modelos mais caros. A HTC, voltada a aparelhos sofisticados, quer trazer seu 
minilaptop ao país no terceiro trimestre, diz Allan Macintyre, gerente de marketing da empresa 
no Brasil. O equipamento, que conta com recursos como tela sensível ao toque, terá custo 
entre R$ 1,9 mil e R$ 2,3 mil.   
 
Hoje, a HTC importa parte dos seus produtos, mas alguns modelos de celulares já são 
montados no Brasil, em parceria com a canadense Celestica, especializada em produção sob 
encomenda. "Vamos analisar o mercado de ultraportáteis. Há estudos para trazer a fabricação 
para cá."   
 
A ala mais moderada é puxada pela Dell, Sony e Lenovo. Raymundo Peixoto, diretor geral da 
Dell no Brasil, diz que a nova categoria de produtos está sob avaliação, mas que a empresa 
ainda acha que é cedo para tomar decisões sobre o assunto. "É preciso ter cautela. Não 
podemos vender TV preto e branco na era da TV digital", afirma.   
 
Ao consumidor, os fabricantes recomendam cuidado na hora de escolher uma máquina para 
não se decepcionar mais tarde. Elber Mazaro, diretor de marketing da Intel no Brasil, diz que 
há desde aparelhos que permitem pouco mais do que navegar na web até máquinas que 
oferecem praticamente todos recursos de um portátil tradicional. "É importante saber 
diferenciar", afirma. "Há limitações que, no fim, podem frustrar o usuário."   
 
A julgar pelos planos dos fabricantes, vai haver máquinas para todo gostos. Os próprios 
executivos do setor já foram seduzidos pela novidade. Jimenez, da HP, diz que só está 
esperando a máquina da empresa chegar ao país para adquirir o modelo. Rotenberg, da 
Positivo, já faz viagens curtas carregando um Mobo debaixo do braço.  
 

 
Leia mais: 
 
Notebooks impulsionam mercado  
 
O interesse dos fabricantes de computadores em torno dos ultraportáteis é apenas a ponta do 
iceberg de um mercado bilionário em plena ebulição no país.   
 
O Brasil fechou o ano passado como quinto maior mercado de PCs do mundo, com 10,7 
milhões de computadores vendidos e crescimento de 38% sobre o ano anterior. Segundo a 
consultoria IDC, o país ficou atrás apenas dos Estados Unidos (64 milhões de unidades), China 
(36 milhões), Japão (13 milhões) e Reino Unido (11,2 milhões). Nesse ritmo, a previsão é de 
que o Brasil será o terceiro maior mercado de PCs do mundo em 2010, muito à frente de 
países como a Índia, que comprou 6,4 milhões de máquinas no ano passado.   
 
Na esteira dos PCs, quem ganha espaço cada vez maior é o segmento de máquinas portáteis. 
As taxas de crescimento dos notebooks, como diz Marcelo Medeiros, presidente da Lenovo no 
Brasil, "crescem em um ritmo desesperador".   
 
Há dez anos, época em que o consumidor brasileiro comprava menos de 2 milhões de 
computadores por ano, apenas 3% dos modelos eram portáteis. Foi assim até meados de 
2004. A partir desse ano, porém, o mercado foi sacudido por uma série de fatores - isenção de 
impostos, oferta de financiamento pelo varejo e desvalorização do dólar frente ao real - que 
fizeram disparar as vendas dos portáteis.   
 
No ano passado, foram comprados mais de 1,5 milhão de laptops no país, o que representou 
um crescimento de 153% na comparação com o ano anterior. Isso significa que, de cada 100 
PCs comprados no país, 15 foram máquinas portáteis.   
 
A curva de crescimento deverá ficar acima dos 100% neste ano. Segundo Reinaldo Sakis, 
analista sênior da IDC, o Brasil persegue o que se vê em mercados mais maduros, onde o 



laptop já supera a venda de computadores de mesa. "Hoje, a média mundial de participação 
dos portáteis é de 30%", comenta. "Isso dá uma idéia do potencial que o Brasil tem pela 
frente."   
 
As razões que levam os fabricantes a baterem na tecla dos portáteis são muito claras: 
enquanto um micro de mesa tem margem de lucro em torno 4%, um laptop pode atingir até 
10% de margem; o portátil, ao contrário do desktop, é mais difícil de montar, o que dificulta a 
ação de fabricantes ilegais. Não por acaso, mais da metade do faturamento de empresas como 
Dell e Lenovo já vem de notebooks, e não mais dos PCs de mesa.   
 
Para garantir um quinhão do mercado, "não há mágica", como costuma dizer Helio Rotenberg, 
presidente da Positivo Informática, empresa que lidera o mercado de PCs no país. Para obter 
preços mais competitivos, praticamente todos os fabricantes do setor têm ampliado suas 
operações, apoiados pela produção própria ou terceirizada. Mas além de rivalidade entre si, 
essas empresas têm que digerir o grande volume de máquinas que ainda entra ilegalmente no 
país.   
 
Segundo a IDC, cerca de 35% dos laptops adquiridos no Brasil no ano passado vieram do 
chamado mercado cinza, ou seja, tiveram origem no contrabando.   
 
No primeiro trimestre deste ano, assim como no balanço total do ano passado, a empresa que 
mais vendeu laptops no país é a taiwanesa Acer, companhia que não tem fabricação ou 
parceiro que produza suas máquinas localmente. Em entrevista concedida ao Valor em 
fevereiro, a Acer disse que a posição de liderança está atrelada à sua agilidade no 
fornecimento de novas tecnologias e que, independentemente disso, não é sua função cuidar 
das fronteiras do país.   
 
"A fiscalização da Polícia Federal está mais forte, mas o problema é que temos uma fronteira 
seca muito grande, sem nenhuma fiscalização", diz Reinaldo Sakis, da IDC.   
 
O Brasil é de longe o maior mercado de computadores da América Latina, representando 
47,3% de todo o volume de PCs vendidos na região. O México, segundo colocado, tem 
participação de 19,5%. (AB)   
 

 
Leia mais: 
 
Governo planeja retomar projeto de laptop educacional   
 
O governo federal não desistiu do programa "Um Computador por Aluno" (UCA), iniciativa que 
prevê a distribuição de milhares de miniportáteis entre alunos da rede pública de ensino.   
 
Segundo Cezar Álvarez, assessor especial da Presidência da República, o UCA vai sair do papel. 
Até o fim deste ano, diz ele, os laptops educacionais serão distribuídos em escolas de todo o 
país.   
 
Em dezembro do ano passado, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
desistiu de levar adiante a licitação para a compra de 150 mil notebooks. A concorrência, 
então vencida pela Positivo, terminou com preço considerado alto. Neste ano, o governo 
contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para revisar e reduzir as exigências do edital, com 
o propósito de baixar o custo das máquinas que, no ano passado, custariam cerca de R$ 650 a 
unidade.   
 
Segundo Álvarez, o trabalho da FGV está próximo de ser concluído. O projeto vem sendo 
tocado pelo MEC, que evita falar sobre o andamento do UCA.   
 
A semente dos miniportáteis - hoje convertidos em mercado para os fabricantes de máquinas 
e equipamentos - foi plantada há mais de quatro anos pelo ex-professor do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) Nicholas Negroponte. O Brasil, desde o início, figurou com 



destaque nos discursos proferidos por Negroponte para promover o chamado XO. Ao que tudo 
indica, antes de tornar-se um instrumento de educação, o XO está pronto para as prateleiras 
do varejo. (AB)   
 

 
Leia mais: 
 
Movimento anima fornecedores de componentes  
 
Entre as dezenas de empresas que fornecem componentes para os fabricantes de 
computadores, alguns têm observado com especial interesse a movimentação em torno dos 
ultraportáteis. É o caso da SanDisk, uma das maiores fornecedoras mundiais de memórias, e 
das fabricantes de processadores Intel e AMD.   
 
Fornecedora oficial de chips para o minilaptop XO - projeto educacional da entidade Um Laptop 
Por Criança (OLPC, na sigla em inglês) - a AMD acaba de lançar seu processador Phoenix, 
desenhado exclusivamente para os ultraportáteis.   
 
Valter Cegal, gerente de relações com governo e de projetos especiais da AMD no Brasil, diz 
que o processador deverá custar cerca de US$ 30, bem abaixo do preço dos processadores 
tradicionais, que chegam à casa dos US$ 100. Nos próximos dias, afirma o executivo, a 
fabricante Proview trazer ao país um minilaptop equipado com o processador Phoenix.   
 
A AMD segue o movimento feito recentemente pela concorrente Intel, que também apresentou 
uma nova família de chips voltada especificamente para esse segmento.   
 
Na arena das memórias e dos dispositivos de armazenagem de dados, a SanDisk planeja 
ampliar os negócios em duas áreas. Ao mesmo tempo em que fornece seus pentes de 
memória (flash) para os fabricantes de computadores, a companhia está colocando no 
mercado dispositivos que trabalham fora das máquinas.   
 
"Nossos pen drives, com capacidade de até 16 Gigabytes (Gb), podem funcionar como uma 
espécie de disco rígido externo para esses computadores", diz José Roberto Santos, diretor da 
operação da empresa no país.   
 
A SanDisk inaugurou seu escritório brasileiro há dois dias. Segundo Santos, a empresa já 
trabalha na versão de um pen drive com capacidade de até 32 Gb. "Esses produtos são ideais 
para quem tem um ultraportátil, já que têm capacidade, inclusive, de armazenar programas 
que podem ser rodados a partir deles nesses computadores", afirma o executivo.   
 
Os dispositivos externos de memória - caso do pen drive, cujo formato mais tradicional lembra 
um chaveiro - são cada vez mais utilizados pelos usuários de computador. A procura é 
impulsionada pela necessidade de guardar arquivos pesados, como imagens, vídeos e sons. O 
movimento é decorrente da transferência crescente de fotografias, filmes e músicas por meio 
da internet. (AB e JSO)   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 jun. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B3. 


