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O telefone celular tem tudo para continuar sendo o "objeto do desejo" no Natal. Isso tem 
ocorrido nos últimos anos e nada impede que se repita agora. A Nokia, líder na produção de 
aparelhos móveis no mundo e no Brasil, fixou o dólar em R$ 1,90, permitindo às operadoras 
manterem suas compras de fim de ano nos mesmos níveis de antes da crise financeira 
internacional. As concorrentes Motorola, Samsung, LG e Sony Ericsson, além das pequenas, 
numa atitude de defesa de suas fatias de mercado, seguiram a finlandesa e também fixaram o 
câmbio em R$ 1,90. Conclusão, os telefones prometem explodir em vendas na principal data 
comercial do ano.  
 
PCs têm boas perspectivas  
 
O consumidor final de informática também vai continuar gastando até o Natal, e a expectativa 
é que apenas em 2009 poderá haver uma queda mais acentuda de crescimento do mercado. O 
Brasil vem em forte ritmo de expansão de vendas de computadores por anos, o que vem 
puxando toda a indústria de informática, e o desaquecimento não serátão rápido, afirmou o 
vice-presidente para a América Latina da empresa de pesquisas IDC, Eric Prothero.  
 
Mas o consumidor tenderá a gastar com mais moderação. Segundo pesquisa da IDC feita em 
outubro com 200 brasileiros, 25,8% disseram que iriam comprar PCs de menor custo do que 
inicialmente tinham planejado para o fim deste ano. Outros 32% planejam adiar a aquisição e 
19,2% vão comprar da mesma forma que tinham planejado antes da chegada da crise - 
apenas 28,6% afirmaram que não tinham intenção de adquirir um PC. 
 
Mesmo que o mercado continue aquecido, há uma preocupação maior para os fabricantes, a 
forte instabilidade do real frente ao dólar. O presidente da fabricante de chips Intel no Brasil, 
Oscar Clarke, afirmou na última semana que existe o risco de haver falta de computadores no 
mercado. Com o encarecimento dos componentes importados, pagos em dólar, as empresas 
que montam PCs no Brasil diminuíram as compras dos insumos. Como a demanda continua em 
alta, acabando os estoques no varejo de máquinas que foram produzidas com componentes 
comprados antes da desvalorização do real, pode ocorrer falta nas lojas.  
 
Enquanto em agosto deste ano a IDC projetava crescimento de 18% do mercado de PC 
brasileiro para 2009, agora espera ampliação de 10%.  
 
O mercado de TI como um todo deve crescer 9%, sendo que a previsão anterior era de 14,4%  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A9. 


