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Os telefones celulares e os computadores pessoais são os responsáveis pelo crescimento de 
11% do faturamento do setor eletroeletrônico no primeiro semestre do ano, em comparação 
ao mesmo período de 2007, segundo estudo divulgado pela Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee).  
 
Os equipamentos de telecomunicações registraram expansão de 33% no semestre em relação 
ao mesmo período do ano passado, automação industrial alcançou 17% e bens de informática, 
8%. Outros segmentos como componentes eletroeletrônicos mantiveram tendência de baixa, 
caindo 5% no período.  
 
Apesar de crescer abaixo de telecomunicações, as vendas de informática surpreenderam por 
manterem forte alta mesmo frente a uma base de comparação consistente. Enquanto o 
primeiro semestre 2007 de telecom foi desaquecido, a indústria de computadores passa por 
cerca de dois anos de "boom" de vendas, desde que o governo federal adotou incentivos fiscais 
ao setor com o programa PC para Todos e a expectativa do mercado de informática era de que 
este ano registrasse uma queda significativa no ritmo da expansão.  
 
As vendas de computadores pessoais no primeiro semestre somaram 5,685 milhões de 
unidades, segundo informou a IT Data, empresa de pesquisas que fornece os dados do setor 
para a Abinee. Isso significa um crescimento de 31% frente às 4,34 milhões do mesmo 
período de 2007, que já havia registrado expansão de 20%, em relação aos 3,611 milhões de 
2006.  
 
Objeto de desejo  
 
Com o resultado, acima do esperado, toda a estimativa para o consolidado do ano mudou. "No 
início do ano, estávamos estimando que o mercado iria consumir 11,8 milhões de máquinas e 
agora esperamos que vá chegar a 13 milhões", diz o consultor da IT Data, Ivair Rodrigues. E 
os bons resultados acontecem tanto no mercado corporativo quanto no doméstico, afirma. "O 
computador é o grande objeto de desejo. A informática entrou na vida das pessoas."  
 
Efeitos colaterais  
 
Mas o aquecimento sustentado do setor também traz efeitos colaterais, como a diminuição das 
margens pela competição acirrada e pelo processo de produção ter tornado cada vez mais 
commodity, sem diferencial de um fornecedor para outro, além da necessidade de importação 
de componentes (semicondutores, placas-mãe, discos rígidos, telas), principalmente da Ásia, 
para fazer a montagem dos computadores no Brasil. Os componentes são os principais 
responsáveis pelo saldo negativo da balança comercial dos produtos eletroletrônicos, que subiu 
de 6,36% do primeiro semestre de 2007 para 10,30% este ano.  
 
Lucros menores  
 
"Nunca se vendeu tanto computador, mas também nunca a margem de lucro das empresas 
esteve tão baixa", diz o consultor. O resultado disso é que as empresas mais frágeis 
financeiramente começam a sentir esses efeitos e mesmo com o mercado aquecido alguns 
participantes do mercado devem desaparacer. "Isso já começou a acontecer", diz.  
 
Rodrigues acredita que haverá uma pequena consolidação no segmento. As líderes do setor, 
como a brasileira Positivo Informática e as americanas HP e Dell, devem avançar a passos 
mais rápidos que a concorrência. "Mas as pequenas empresas não vão sumir. Ninguém vai 
conseguir abastecer o mercado sozinho. O Brasil é muito grande, sempre serão necessárias 
empresas de alcance regional", defende o consultor.  
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