
Crise econômica afetou faturamento do setor 
 
Quando a crise econômica estourou, em setembro do ano passado, os fabricantes de memória 
se encontravam numa situação que só era confortável na aparência. A demanda estava a todo 
vapor, o que garantia altos volumes de vendas. Mas a concorrência brutal vinha derrubando os 
preços dos produtos e espremendo as margens. A deterioração do cenário econômico 
contribuiu para tornar as coisas um tanto mais complicadas. Os preços continuaram ladeira 
abaixo, junto com a demanda. 
 
A situação delicada fez vítimas. A Qimonda, fabricante alemã de memórias flash, não resistiu à 
turbulência e quebrou. Com a saída de um competidor do setor e a demanda do mercado 
chinês por conta da comemoração do ano novo (quando é costume trocar presentes), os 
preços começaram a subir, encarecendo os produtos. 
 
Em 2007, o mercado de memória flash gerou receitas de US$ 13,4 bilhões. Esse valor caiu 
14% no ano passado, para US$ 11,4 bilhões, e a previsão é de um encolhimento parecido 
neste ano. A Samsung é responsável por 40% da produção. "A crise tem afetado de maneira 
importante a indústria de memórias, mas no Brasil o mercado não caiu tanto", afirma Jean-
Pierre Cecillon diretor de vendas da Kingston para o Brasil e o Conesul. 
 
Exatamente por isso, o país tem despertado a atenção dos fabricantes de produtos que 
consomem memória flash, como os pen drives. De acordo com Cecillon, a alta do dólar 
paralisou as importações e a venda de produtos no Brasil num primeiro momento. "Mas as 
vendas estão se recuperando mês a mês", diz. 
 
O executivo afirma que o faturamento da companhia em janeiro, no Brasil, superou em 30% a 
receita de dezembro, embora tenha ficado 18% abaixo das vendas de janeiro de 2008. 
"Fevereiro ficou abaixo de janeiro, mas é um mês curto. Em março tivemos uma sinalização 
positiva ao fechar dois contratos grandes com redes varejistas", diz Cecillon, referindo-se à 
Lojas Americanas e ao Extra (do grupo Pão de Açúcar). O executivo não revela os volumes 
negociados. 
 
O cenário turbulento fez a brasileira Extralife desacelerar seus investimentos em pen drives. 
"Estamos reavaliando o mercado para ver como fica, até porque, os fornecedores chineses 
estão dispostos a negociar", diz Ricardo Frassini, gerente de produtos da empresa. No 
momento, a Extralife está sem estoque do produto. De acordo com Frassini, a situação do 
mercado hoje é de um custo parecido com o de outubro, mas com uma pressão dos varejistas 
por preços menores. 
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