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De montadoras de automóveis a fabricantes de fraldas, não faltam empresas interessadas em 
aproveitar a recente explosão de consumo da classe C no Brasil. No mercado de computadores 
pessoais, em particular, esses novos consumidores são apontados como os principais 
responsáveis pelo rápido crescimento do setor, que segundo algumas previsões de mercado 
vai chegar a 12 milhões de máquinas vendidas este ano - o mesmo volume de 2008 -, apesar 
dos efeitos da crise. 
 
Mas enquanto a maioria dos fabricantes tenta chegar à base da pirâmide, a Sony tem uma 
estratégia diferente para seus notebooks Vaio: ficar no topo. A companhia japonesa prevê 
fechar o ano com crescimento de 100% em número de unidades vendidas, muito acima dos 
15% projetados para o segmento de computadores portáteis no país. Para 2010, a estimativa 
é de novamente dobrar as vendas, em meio às projeções de 30% do mercado de notebooks 
em geral. Tudo isso com base nos modelos sofisticados da linha Vaio, pouco acessíveis à classe 
C. 
 
"Nunca quisemos entrar na briga baseada em preço", diz Francisco Simon, gerente de vendas 
e de marketing da marca Vaio. "Nossa postura é a de ser uma marca nobre no segmento de 
notebooks." 
 
A Sony começou a vender os produtos Vaio no Brasil em dezembro de 2006. Antes disso, tudo 
que era vendido da marca no país tinha origem no mercado paralelo. A estreia oficial ocorreu 
com dois modelos importados, ambos a preços estratosféricos para a maioria dos 
consumidores: R$ 7.999 e R$ 10.999. 
 
Agora, três anos depois, a companhia oferece oito famílias de computadores, com 20 modelos 
ao todo. Desse total, cinco famílias e 15 modelos são fabricados no Brasil. Os equipamentos 
são produzidos sob encomenda pela Foxconn e a Quanta, em Jundiaí e Campinas, no interior 
de São Paulo. Ambas as companhias são parceiras globais de produção terceirizada da Sony. 
 
Os notebooks de R$ 10 mil continuam disponíveis, mas depois de trazer a marca ao país a 
Sony passou a vender modelos mais acessíveis e a investir na produção local para obter as 
vantagens proporcionadas pelo Processo Produtivo Básico (PPB), que estabelece benefícios 
fiscais para quem tem atividade industrial no país. 
 
Os preços dos notebooks Vaio continuam acima do valor médio do mercado, mas já existem 
modelos vendidos a R$ 2.799, o que amplia bastante o público potencial. No segmento de 
netbooks - os computadores simplificados e de tamanho reduzido -, a Sony começou a 
oferecer um modelo a R$ 1.999. 
 
Com essa tabela, a companhia sabe que não vai roubar espaço no mercado de portáteis abaixo 
de R$ 2 mil, que representa o segmento mais quente de consumo e é praticamente dominado 
por fabricantes nacionais. Mas ficar fora dessa disputa não vai ferir o desempenho da 
companhia, avalia o comando da Sony. "O mercado [brasileiro] está crescendo em todos os 
segmentos [e não só no mais popular]", diz Simon. A lógica é a de vender menos, mas para 
quem pode pagar muito mais. 
 
Esse é um campo restrito a poucas empresas - aquelas que conseguiram transformar suas 
marcas em grifes e seus equipamentos em objetos de desejo, com design apurado e material 
especial. É um mercado no qual a Apple sempre se destacou, mas que vem sendo atacado 
cada vez mais por outras companhias. A Hewlett-Packard (HP) já lançou um ultraportátil 
vermelho e violeta assinado pela estilista Vivienne Tam, de Nova York, e suas safras mais 
recentes incluem portáteis feitos de alumínio e micros de mesa sem torre, com tela sensível ao 
toque. Já a Dell lançou recentemente o Adamo, que também é feito de alumínio e traz detalhes 
como um teclado com iluminação interna. 
 



Para disputar um segmento como esse, em que os detalhes fazem a diferença, a Sony está 
investindo em um ponto que vai além da preocupação comum de um fabricante de 
equipamentos - o software. Uma das inovações recentes é o Vaio Music Box, que "ouve" todas 
as músicas armazenadas no computador e as classifica, automaticamente, em canais 
temáticos. "Eu tenho mais de 2,5 mil músicas em meu computador. Imagine se tivesse de 
criar listas manualmente", afirma Simon. Pelo ritmo, o programa inclui a faixa em listas que 
podem variar de música romântica à trilha sonora mais apropriada para a malhação. 
 
A empresa também decidiu segmentar a linha de produtos pelo perfil de usuário: há desde os 
notebooks ultrafinos da linha "X", que pesam 760 gramas e têm espessura de 1,39 centímetro 
- características importantes para quem precisa andar com a máquina de um lado para outro - 
até equipamentos com telas de 17 polegadas e drive de Blu-ray, potenciais substitutos do 
micro de mesa. 
 
Outro ponto é a distribuição. A Sony só abriu lojas próprias no Brasil depois de fazer o mesmo 
em outros mercados da América Latina, como o México, o Chile e a Argentina. Mas em um ano 
e meio, desde que ocupou seu primeiro ponto no país, a empresa já inaugurou cinco lojas: 
duas em São Paulo e as demais no Rio, em Brasília e em Salvador. "As lojas são muito 
importantes porque permitem à marca manter um contato direto com o consumidor", diz 
Simon. 
 
Além da rede própria, a Sony vende computadores Vaio em sua loja na internet e por meio de 
varejistas com quais já tinha um relacionamento prévio em outros segmentos, como áudio e 
vídeo. A rede de alianças inclui nomes como Fast Shop, Fnac, Saraiva, Extra, Ponto Frio e 
CTIS. 
 
A companhia está preparada para a temporada de fim de ano, diz Simon. A linha foi renovada 
no mês passado e todos os modelos disponíveis vêm com o sistema Windows 7, o mais 
recente da Microsoft. A Sony não revela números de venda ou produção, mas o executivo 
afirma que a fabricação local nunca foi reduzida desde que começou. Com a aproximação do 
Natal, a ordem é expandir o volume de máquinas, mas isso pode não ser suficiente para 
atender à demanda. "Pode faltar produto em algumas lojas", diz Simon. Definitivamente, não é 
só a classe C que está ávida por novidades. 
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