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Estava bom demais para ser verdade. Em um País onde o povo se acostumou a ter 
dificuldades para conseguir comprar bens que não sejam de primeira necessidade, como 
comida, parecia um sonho ver os equipamentos de tecnologia, principalmente os 
computadores, caindo de preço a cada semana e tornando-se produtos acessíveis a grande 
parte da população.  
 
Os fabricantes, para se ter idéia, já estavam direcionando investimentos mais pesados à classe 
C brasileira, que, segundo pesquisas, tem ainda mais de 20 milhões de residências sem 
computador e é (ou era) a que mais estava adquirindo PCs. Tanto que a Positivo Informática 
lançou recentemente uma linha de máquinas personalizadas especificamente para a classe C.  
 
Essa situação, entretanto, corre o risco de mudar radicalmente. Tudo graças à crise econômica 
que vem atingindo o mundo e pela conseqüente alta do dólar no Brasil, que pulou de R$ 1,65 
para cerca de R$ 2,30 em poucos dias, diminuiu um pouco, mas continua mostrando grave 
instabilidade.  
 
Há menos de um mês o momento era excelente para comprar um PC ou um notebook. Agora, 
é bom pensar mais e, caso o produto escolhido já apresente algum aumento em relação há 
alguns dias, ou se as lojas já estão cobrando juros mais caros ou dificultando financiamentos – 
que estavam tão fáceis de conseguir –, vale a pena esperar.  
 
O presidente da Positivo, Hélio Rotenberg, já anunciou aumento para o varejo de 15% de 
todos seus produtos de tecnologia. Como os lojistas irão repassar esse reajuste é uma questão 
a ser aguardada.  
 
Efeito direto 
 
Os produtos de TI são os que sofrem impacto direto diante de crises financeiras. Enquanto a 
alta do dólar apresenta reflexo tímido e prazos mais demorados na inflação geral, os 
equipamentos tecnológicos têm reação instantânea no aumento de preços.  
 
Nos aparelhos que dependem de componentes de tecnologia, segundo a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (FIPE), que são comprados em dólar, o efeito é direto e imediato. Se a 
moeda americana sobe 10%, o preço do produto aumenta na mesma proporção.  
 
Também para a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) a elevação do 
dólar é extremamente prejudicial. Junto com a desaceleração do crédito, ela pode afetar 
consideravelmente a classe C, que foi a base do crescimento da internet brasileira neste ano. 
Para a entidade, a demanda por computadores às classes mais baixas é dependente de 
créditos disponíveis e taxas de juros. Se o crédito ficar mais reprimido, a demanda com 
certeza cairá.  
 
O melhor conselho nesse momento, portanto, é ter calma, não se precipitar, esperar a poeira 
abaixar para ver como fica a situação e, a não ser que haja extrema necessidade, só então 
decidir por uma compra. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 out. 2008, Seudinheiro, p. B-11. 


