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Mesmo com a crise, mais empresas passam a fabricar no País, de olho na oportunidade de 
crescimento 
 
A crise atingiu com força o mercado brasileiro de computadores. Isso se refletiu já nos 
números do ano passado, que ficaram abaixo da expectativa, por conta das vendas menores 
em novembro e dezembro. Para este ano, a consultoria IT Data prevê que as vendas ficarão 
em cerca de 11 milhões de unidades, abaixo das 11,7 milhões vendidas em 2008. A queda, no 
entanto, irá se concentrar nas vendas de computadores de mesa. A demanda por notebooks 
deve crescer 15,8%, chegando a 4,75 milhões de unidades. 
 
Por conta disso, o País está atraindo novos fabricantes. A taiwanesa Asus anunciou 
recentemente o início da produção de seus computadores no Brasil. A MSI, também de 
Taiwan, vai iniciar no segundo semestre a fabricação local, de forma terceirizada. "Hoje, temos 
só oito funcionários no Brasil", disse Marcelo Martins, diretor comercial da MSI Computer. 
"Vamos chegar a 50 ou 60." A empresa também tem fabricação terceirizada de placas-mãe no 
País. 
 
A Asus e a MSI estão entre as maiores fabricantes de notebooks do mundo. Muitos 
computadores portáteis que estão no mercado com outras marcas são produzidos por elas. A 
aposta na marca própria é uma maneira de conseguir margens maiores do que as de kits para 
notebooks (que elas fornecem para companhias brasileiras) e que as de placas-mãe.  
 
A MSI vai fabricar no Brasil o netbook (portátil menor e mais barato) Wind U120H e o 
notebook para jogos GX620. O Wind U120H tem conexão de dados para a rede celular de 
terceira geração (3G) - sem precisar de placa, é só colocar o chip - e custa cerca de US$ 450 
nos Estados Unidos. O preço para o Brasil ainda não está definido. 
 
"As vendas nos Estados Unidos e na Europa estão um horror", afirmou Ivair Rodrigues, diretor 
de Estudos de Mercado da IT Data, explicando a atração do mercado brasileiro para os 
fabricantes internacionais. "Aqui não está tão ruim quanto lá fora. Em fevereiro, as vendas 
foram superiores que as de janeiro e a expectativa é novamente de melhora para março." 
Segundo ele, a Compal, outra grande fabricante de computadores de Taiwan, também planeja 
vir par ao Brasil. 
 
Apesar da expectativa promissora de vendas para este ano, a crise acabou por reduzir a 
participação de pequenos fabricantes no mercado brasileiro. "Existem entre 30 e 40 marcas de 
notebooks à venda no Brasil, mas as 10 maiores têm uma fatia de 80% do mercado", explicou 
Rodrigues. "São poucos os fabricantes que têm volume." Entre os brasileiros fortes neste 
mercado estão a Positivo, a Intelbrás, a Itautec e a Semp Toshiba. 
 
O crescimento esperado para o mercado de notebooks tem levado as empresas a intensificar o 
lançamento de portáteis. É o caso da americana Dell, que lançou este ano no Brasil um 
netbook, chamado Inspiron Mini 9, com preço a partir de R$ 1,4 mil, e um notebook com 
design diferenciado, batizado de Adamo, que custa R$ 9 mil ou mais. 
 
"No ano passado, para ser bem simplista, tínhamos um só modelo de notebook", disse Sandra 
Chen, gerente de Notebooks para o Consumidor Final da Dell. "Este ano, já quadruplicamos o 
número de plataformas de portáteis." A estratégia da Dell é aumentar a oferta de modelos, 
para diferentes perfis de consumidores, e reforçar sua presença no varejo. 
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