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Álvaro Leal não resistiu. Depois de passar inúmeras vezes em frente à vitrine de eletrônicos 
para namorar um netbook, ele entrou na loja, sacou o cartão de crédito e pagou quase R$ 1,5 
mil por um computador ultraportátil. Seu entusiasmo com a aquisição, no entanto, durou cerca 
de um mês. Administrador de empresas e usuário ferrenho do computador, Leal, de 30 anos, 
começou a sentir dor nas mãos depois de passar horas por dia teclando no equipamento 
diminuto. "Meus olhos e minha coluna também começaram a doer", diz. Depois de insistir dois 
meses com o aparelho, Leal voltou correndo para o seu laptop - maior e mais confortável.  
 
"Confesso que me senti frustrado. Na realidade, é uma bela máquina de checar e-mails. Só 
que, para isso, eu já tenho meu celular inteligente", comenta Leal. "O netbook não tem 
concorrente à altura se for para você colocar naquela bandejinha do avião, mas fora isso, é um 
produto limitado."  
 
Queixas como essa começam a ficar comuns à medida que a indústria vende mais netbooks, 
computadores portáteis de tamanho reduzido - normalmente com tela inferior a 10 polegadas 
- e com recursos limitados se comparados aos modelos tradicionais de laptops. 
 
No Brasil, ninguém questiona o sucesso do produto. Na rede de lojas Fnac, os netbooks já 
representam 8% das vendas de computadores, diz Leonardo Cançado, diretor de 
eletroeletrônicos. A varejista tem 12 modelos de equipamentos à venda. Para o grupo Pão de 
Açúcar, não há dúvidas de que esse será o Natal dos netbooks e notebooks. A expectativa, 
segundo a rede de varejo, é que esses equipamentos apresentarão crescimento de três dígitos 
no fim de ano. O movimento será impulsionado por lançamentos e por uma queda nos preços 
de aproximadamente 30% em relação ao ano passado.  
 
No primeiro trimestre deste ano, do total de 710 mil computadores portáteis vendidos no país, 
95 mil foram netbooks. Durante o segundo trimestre, quando o volume de portáteis saltou 
para 1,06 milhão de unidades, 192 mil máquinas - quase 20% do total - pertenceu à categoria 
dos ultraportáteis.  
 
O problema é que boa parte dessa demanda vem sendo alimentada pelo impulso do 
consumidor em adquirir algo diferente ou simplesmente por modismo. Seja como for, pesa 
principalmente a falta de informação sobre o produto nas lojas. 
 
A consultoria IT Data, que elabora pesquisas para a Associação Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica (Abinee), entrevistou 240 pessoas que compraram netbooks. Do total, 41% disse 
que não ficou satisfeito com o desempenho de seu produto. As reclamações mais comuns, 
segundo Ivair Rodrigues, diretor de pesquisas da IT Data, referem-se a desempenho mais 
fraco que o de máquinas tradicionais, menos espaço para armazenar dados, cansaço na 
visualização da tela pequena e dores após muito tempo de digitação. 
 
O que muita gente ainda não entendeu é que o netbook não pode ser considerado 
simplesmente um laptop menor, diz Marisa Lumi-Park, gerente de produtos da área de 
portáteis da Hewlett-Packard (HP). "São produtos diferentes, com características físicas e 
recursos distintos." 
 
Desde que surgiram no mercado, há cerca de dois anos, os netbooks evoluíram rapidamente, 
comenta Marisa. Hoje, fabricantes como a HP já vendem modelos com memória de 1 gigabyte 
(GB), 250 GB de memória e sistema operacional Windows XP, uma configuração que faz frente 
a muitos laptops ou micros de mesa. A Microsoft, por exemplo, já anunciou que seu novo 
sistema Windows 7 poderá rodar bem em netbooks. "Ainda assim, o uso mais comum dessa 
máquina não é igual ao de um laptop tradicional", diz ela.  
 
Para facilitar a vida do consumidor e evitar frustrações, a HP tem uma equipe própria de 
funcionários cujo papel é o de treinar vendedores de seus equipamentos em redes de varejo e 



esclarecer eventuais dúvidas sobre a diferença dos produtos. No dia a dia, porém, isso parece 
ser um esforço em vão.  
 
Recentemente, a IT Data conversou com vendedores de 40 lojas das 10 maiores redes 
varejistas. Em 80% dos casos, os vendedores simplesmente não diziam que havia distinções 
importantes entre os equipamentos. A informação comumente passada é a de que se trata de 
um laptop como qualquer outro, só que de tamanho inferior.  
 
Para o consultor de tecnologia Tomi Ahonen, essas confusões de conceito fazem parte da vida 
curta que ele prevê para os netbooks. "Essas máquinas são uma oportunidade de curto prazo, 
com algumas aplicações interessantes, mas não vão atender a um mercado de massa. Estou 
convencido de que os celulares inteligentes venderão mais que os netbooks", comenta. Os 
ultraportáteis, segundo Ahonen, serão uma boa alternativa para situações específicas, como a 
de executivos que já têm um laptop e querem um equipamento menor para levar no avião. 
"Mas isso não é mercado de massa", diz ele. 
 
Por enquanto, a empolgação dos consumidores faz um contraponto à opinião de Ahonen. No 
ano passado, o mercado dos netbooks explodiu. Foram comprados 11 milhões de aparelhos 
em todo o mundo, contra os 182 mil de 2007. A consultoria IDC prevê que as vendas dessas 
máquinas vão dobrar neste ano, atingindo 22 milhões de unidades. Nos primeiros três meses 
de 2009, a demanda mundial por esses equipamentos cresceu sete vezes sobre o mesmo 
período do ano passado e alcançou 4,5 milhões de unidades. A aposta no novo equipamento é 
tão forte que alguns analistas acreditam que os netbooks podem se tornar o negócio de maior 
relevância para a maioria dos fabricantes de computadores a partir do ano que vem.  
 
Não é por acaso que até quem estava fora do mundo do computador também decidiu brigar 
por uma lasca desse mercado. Há duas semanas, a Nokia, maior fabricante mundial de 
telefones celulares, apresentou seu netbook, numa tentativa de se diversificar e de reagir ao 
declínio no mercado de telefones celulares.  
 
No Brasil, a Positivo Informática, que lidera a venda de PCs no país, tem colhido frutos com a 
oferta dos netbooks. No primeiro semestre, a companhia vendeu 287,9 mil computadores 
portáteis, dos quais 49,6 mil foram netbooks. O volume foi 332% superior ao do mesmo 
período de 2008, fechado com 11,4 mil aparelhos. O desempenho foi fortemente influenciado 
pelo preço dos ultraportáteis, que ficou, em média, 26,5% inferior ao dos laptops tradicionais. 
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