
BRASIL É o QUINTO MAIOR MERCADO DE CQM-
puíadores do mundo, com quase 11 mí-
IhÕes de máquinas vendidas em 2007. Até
o fim desta década, deve chegar à terceira
posição. Para as fabricantes de PCs, a ma-
ré está subindo como nunca — e outros
barcos menores também estão se levantan-

do. A produtora de placas-mãe Digitron é uma das benefi-
ciadas pela crescente legalização dos computadores vendi-
dos no país. Criada em 1986 pelo engenheiro Sung Un Song
— sul-coreano de nascimento, mas naturalizado brasileiro
—. a Digitron não conseguia fazer seu faturamento passar
de 90 milhões de reais cinco anos atrás, sufocada pelas pla-
cas que entravam ilegalmente no Brasil. No ano passado,
com a aceleração das vendas de PCs. a empresa chegou aos
360 milhões de reais de receita e conquistou uma condição
invejada por muitos: é a única empresa no mundo licencia-
da para produzir placas-mãe com a marca Intel.

A Digitron de hoje em quase nada lembra a tímida em-
presa do início da década. Sua nova fábrica, em Manaus, é
uma das mais modernas do mundo entre suas concorrentes:
são 14 000 metros quadrados e capacidade de produção de
l milhão de placas por mês. Estima-se que o investimento
conjunto com a Intel tenha chegado a 12 milhões de dólares,
dos quais 10 milhões foram destinados à montagem da linha
de produção e outros 2 milhões a ajustes nos equipamentos
da Digitron. Uma das características mais marcantes da pro-
dução de alta tecnologia é o monitoramento da qualidade das
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placas. Cada uma recebe um selo e um nú-
mero e pode ser acompanhada via internet
em tempo real, pelo time da Intel nos Es-
tados Unidos. Assim, é possível saber on-
de está cada placa, em qual etapa de fabri-
cação ou se apresentou defeito.

MUITOS DOS RESULTADOS conquistados
pela Digitron — que detém cerca de 50%
das vendas oficiais — tiveram a ver com a
visão um tanto otimista de Song. Corria o
ano de 2003 quando o empresário fez o
contrário daquilo que muitos executivos
fariam diante da batalha quase perdida pa-
ra a importação clandestina. Em vez de tro-
car de ramo ou apostar em um novo pro-
duto, ele ampliou a produção. '"Nossa bri-
ga sempre foi contra o contrabando, que
não deixava o mercado ter nem volume
nem preço", diz. Naquela ocasião, a capa-
cidade produtiva da empresa, que fabrica
também placas de rede, de vídeo e fax-mo-
dem, não passava de 40 000 unidades. A
produção real era metade disso. Mas Song
acreditava que essa dinâmica tendia a mu-
dar e que, para isso, quem estivesse prepa-
rado para o momento da explosão dos PCs
legalizados sairia ganhando. "Era questão
de acreditar. Eu achava que o consumidor
passaria a procurar máquinas com garan-
tia, coisa que o contrabando não fornecia."

Naquele ano, Song investiu cerca de
20 milhões de reais para dobrar suas linhas
de produção. Sua capacidade saltou para
80 000 placas por mês. A aposta foi certei-
ra e, em 2005, a Digitron havia mais que
duplicado seu faturamento, chegando a
220 milhões de reais. A estratégia desper-
tou a atenção da Intel, que. por meio de seu
braço de investimentos Intel Capital, bus-
cava fomentar a fabricação de placas no
Brasil e combater o contrabando, que afe-
tava seus parceiros. As em-
presas fecharam, então, um
acordo e a Intel tomou-se
sócia minoritária da
brasileira. "A idéia era
apoiar o crescimento da Di-
gitron, que já tinha o dobro
dos pedidos que conseguia
atender", diz Ricardo Aran-
tes, gerente de investimen-
tos estratégicos da Intel. O
valor do acordo não foi re-
velado, mas a Digitron usou os investimen-
tos para maquinário, capital de giro e para
construir uma segunda fábrica em Manaus.

A reaproximação da Intel com a Digi-
tron aconteceu no início de 2007. "O po-
tencial do mercado interno brasileiro, o
crescimento das vendas de computadores
e a equação custo de produção no país ver-

sus importação fundamentaram a decisão",
afirma Arantes. Produzir localmente faria
com que as placas da Intel ficassem cerca
de 20% mais baratas do que as importa-
das, principalmente em virtude dos impos-
tos. Com esses números, os brasileiros con-
venceram a matriz. Uma série de análises
foi feita — desde o manuseio do material
bruto para a produção das placas até o em-
pacotamento do material — e até mesmo
concorrentes foram considerados. Mas a

Digitron conseguiu se so-
bressair. Com a parceria, a
empresa espera faturar
480 milhões de reais em
2008. Por enquanto, a pro-
dução conjunta será desti-
nada ao mercado brasilei-
ro. Segundo Reinaldo Sa-
kis. analista sênior da con-
sultoria IDC. o mercado
brasileiro ainda tem muito
para crescer. Tanto é que

empresas como Positivo, Nova Computa-
dores e Semp Toshiba decidiram fabricar
placas para abastecer a própria produção.
A previsão da IDC para este ano é que as
vendas de PCs cheguem a 13.8 milhões de
unidades. ,Para o obstinado coreano Song
e sua empresa de 22 anos, a história de su-
cesso pode estar apenas começando.

WWW.EXAME.CGM.BR 18DEJUNHODE200Í

Text Box
Fonte: Exame, a. 42, n. 11, p. 169-170, 18 jun. 2008.




