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A fabricante de computadores e componentes Asus, de Taiwan, prepara-se para expandir suas 
operações no Brasil. O objetivo é ampliar sua base fabril no país, com a contratação de uma 
unidade de produção terceirizada em Manaus. Em janeiro, a Asus, que pertence ao grupo 
Asustek, deu início à produção local de seus equipamentos por meio de uma parceria com a 
Visum, empresa de Curitiba especializada na montagem de placas e eletrônicos. Na ocasião, 
foram trazidos para o país dois modelos de seus netbooks EeePC, portáteis de tamanho 
reduzido, com tela inferior a 10 polegadas.  
 
Segundo John Chen, gerente geral da Asus no Brasil, a expansão de produção a partir de 
Manaus poderá ser feita com a própria Visum, que já tem uma unidade na Zona Franca, ou 
com outro parceiro especializado em produção terceirizada.  
 
Atualmente, a Asus também produz no país alguns modelos de placas-mãe - a unidade interna 
do computador usada como base para a instalação de componentes. Nos próximos meses, a 
companhia quer colocar nas prateleiras do varejo novos modelos de ultraportáteis montados 
no país, além de duas opções de laptops tradicionais.  
 
A partir desses lançamentos, a companhia pretende aumentar sua presença nas grandes redes 
de varejo. Entre os acordos possíveis, um é negociado com o Ponto Frio. Hoje, boa parte das 
vendas da Asus está atrelada a sites de comércio eletrônico. As redes de lojas físicas que 
vendem seus produtos são Fnac, Saraiva e Colombo.  
 
Ao ampliar a estrutura no país, diz Chen, a subsidiária brasileira será transformada em uma 
espécie de "matriz" da companhia para a América Latina.  
 
Chen, de 39 anos, tem sido o responsável pela instalação da Asus em diversos países, como 
Espanha, Portugal e México. Agora no Brasil, seu papel é garantir a liderança da companhia no 
disputado mercado dos ultraportáteis, modalidade de computadores que a Asus lançou em 
novembro de 2007 e que hoje está presente no menu da maioria dos fabricantes.  
 
As estimativas são de que, neste ano, o consumidor brasileiro comprará 350 mil netbooks, o 
que representa cerca de 8% do total de portáteis que devem ser comercializados no país. "Nós 
queremos pelo menos um terço desse mercado", diz Chen.  
 
A tarefa não será nada fácil. O netbook da Asus esbarra no fator preço. Hoje, os ultraportáteis 
da empresa têm valor sugerido de R$ 1,4 mil, um preço superior ao de alguns modelos de 
laptops tradicionais fabricados por concorrentes como Positivo Informática, Dell e HP.  
 
"É preciso entender o conceito do que é um netbook", comenta Chen. "Não estamos falando de 
uma máquina simplória, mas de um equipamento sofisticado, que atende às necessidades de 
determinado tipo de consumidor." 
 
O mercado dos netbooks explodiu no ano passado, quando foram comprados 11 milhões de 
aparelhos em todo o mundo, contra os 182 mil de 2007. As perspectivas são as melhores 
possíveis. Mesmo com a crise econômica, as previsões da empresa de pesquisas IDC são de 
que as vendas de netbooks deverão dobrar neste ano, atingindo 22 milhões de unidades. Nos 
primeiros três meses de 2009, a demanda mundial pelos equipamentos cresceu sete vezes 
sobre o mesmo período do ano passado e alcançou 4,5 milhões de unidades.  
 
Os analistas acreditam que a partir do ano que vem os netbooks podem se tornar o negócio de 
maior relevância para a maioria dos fabricantes de computadores. A Asus já sente esse efeito. 
A empresa, que sempre teve a maior parte de seu faturamento atrelada à venda de placas-
mãe, em apenas um ano viu o mercado de portáteis passar a responder por 53% de seu 
faturamento global. Impulsionada pelo seu EeePC, a fabricante atingiu uma receita de US$ 8,1 
bilhões em 2008 e vendeu 10,1 milhões de máquinas, mais que o dobro do ano anterior, que 
fechou com 4,6 milhões de unidades.  



 
Com o aumento de produção no Brasil, a Asus quer trilhar o caminho aberto há alguns anos 
por multinacionais como Dell e HP. Modesto, Chen prefere não se equiparar aos dois maiores 
fabricantes mundiais de PCs. "Ainda somos pequenos, não podemos dizer que somos grandes 
concorrentes", diz. "Mas estamos a caminho. Voltaremos a falar sobre isso daqui a dois anos." 
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