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A Hewlett-Packard (HP) é famosa por muitas coisas, de suas calculadoras científicas até hoje 
um objeto de desejo para os estudantes de engenharia até as linhas parrudas de impressoras 
e computadores, que costumam equipar escritórios de todos os tipos. Mas quando o assunto é 
cor, design e entretenimento, atributos muito procurados nos equipamentos usados em casa, o 
que o consumidor deve fazer? Até algum tempo atrás, o conselho seria bater na porta da 
Apple, mas essa situação mudou. O esforço da HP para chegar ao consumidor final nunca foi 
tão evidente e a companhia começa a colher os frutos dessa estratégia  
 
A mais recente prova do interesse da HP pelo mercado de consumo são os 22 produtos que a 
empresa anuncia no Brasil, hoje, incluindo 15 notebooks, 6 micros de mesa e a cereja do bolo 
o TouchSmart, um computador que é basicamente uma tela sensível ao toque. "Renovamos 
toda a linha", diz o colombiano Juan Jimenez, vice-presidente de consumo do grupo de 
sistemas pessoais da HP.   
 
O preço médio das novidades varia de R$ 1,7 mil a R$ 4 mil. Acima dessa faixa fica o 
TouchSmart, que sairá por R$ 6,5 mil. São valores bem superiores aos dos computadores 
básicos, que têm dado impulso ao fenômeno da explosão de vendas dos PCs no Brasil.   
 
À primeira vista, pode parecer suicídio vender máquinas sofisticadas a um público que procura 
o básico, mas Jimenez discorda. O usuário que condiciona sua compra ao preço do produto 
não é o único perfil de consumidor existente no país. "Há também um consumidor sofisticado, 
que busca tecnologia, design e garantia. É exatamente a categoria na qual a HP sabe jogar", 
afirma o executivo.   
 
A lógica é simples: ficar fora do mercado de massa que oferece mais negócios, mas é 
extremamente concorrido para correr livre por um segmento cujo volume é menor, mas 
apresenta uma margem de lucro mais polpuda.   
 
Como toda estratégia, essa também tem seus riscos, mas a HP acredita ter encontrado o 
caminho para a casa do consumidor. Em quatro anos, desde que passou a enfatizar esse 
segmento, a companhia inverteu a composição de sua receita com computadores no país: 
antes da ordem de 30% a 40% das vendas, os negócios focados no consumidor final 
aproximam-se, agora, de uma participação de 60%.   
 
O alarme tocou na HP há dois anos, quando a companhia lançou uma campanha publicitária 
global intitulada "The computer is personal again". No lugar de especificações técnicas que 
interessam a um gerente de tecnologia, mas fazem o usuário comum bocejar, a empresa 
passou a destacar o desenho de suas máquinas e as facilidades oferecidas na área multimídia, 
como música e vídeo.   
 
Com os novos produtos, que desembarcam nas lojas na semana que vem, esse apelo 
continua: há edições especiais de notebooks, com máquinas na cor bronze; novas versões de 
tablets, um micro portátil com tela móvel que vira uma espécie de prancheta eletrônica; e 
modelos com leitor de Blu-ray.   
 
Há novos micros de mesa, mas os portáteis são o destaque. Como outros fabricantes de 
equipamentos, a HP soube aproveitar a migração do consumidor brasileiro, que começou a 
substituir os chamados desktops pelos notebooks. "Há três anos, o mercado de notebooks no 
Brasil representava 6% do total de vendas de computadores. Hoje, está perto de 35%", 
compara Jimenez, com base em dados da consultoria IDC. Só no primeiro semestre, as vendas 
de notebooks da HP saltaram 120%, diz o executivo.   
 
Todos os novos produtos estão sendo produzidos no país, à exceção do TouchSmart, mas 
mesmo nesse caso a manufatura local é uma questão de tempo, afirma Jimenez. A HP 
costuma esperar o produto ganhar escala para passar a fabricá-lo no país. Foi isso o que 
aconteceu com os tablet PCs, conta o executivo. "Em seis meses, os produtos importados 



foram substituídos por versões locais." No caso do TouchSmart, a previsão é de que isso 
ocorra no próximo semestre, provavelmente entre março e abril. No Brasil, os produtos da HP 
são produzidos pela chinesa Foxconn, em Jundiaí (SP).   
 
Os incentivos fiscais à produção concedidos pelo governo são apontados por quase todas as 
pessoas do mercado de tecnologia como um dos motivos da explosão de vendas dos 
computadores. Jimenez concorda. As outras razões, diz, são os ganhos de escala e a 
concessão de crédito pelas redes de varejo.   
 
Os varejistas, aliás, estão na ordem do dia. Na semana passada, Jimenez iniciou as 
negociações com o comércio para as vendas de Natal. Com o aumento do dólar, é inevitável 
que os preços tenham um aumento, mas ainda é difícil prever o que vai acontecer, diz o 
executivo. "O mercado terá um ajuste porque parte dos componentes é importada". De 
qualquer forma, as expectativas são positivas. "Pode ser que o mercado não alcance o que 
estava previsto inicialmente, mas o Natal não será um desastre", afirma Jimenez.   
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