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Matéria de capa

TVs, tablets, celulares ou e-books?
Positivo decide a sua nova aposta
Convergência digital obriga a maior fabricante de computadores do País a se reinventar; produtos deverão ser voltados para a classe C
Denis Ferreira Netto/AE

Patrícia Cançado

Em 21 anos de história, a Positivo Informática nunca havia passadoporummomentodediscussão sobre seu futuro tão rico como o atual. “A única coisa que
sabemos hoje é que nós vamos
fazer um novo produto. Só não
decidimos ainda qual será”, afirma Helio Rotenberg, cientista
da computação que criou a Positivo com apenas 28 anos, ao lado
de cinco professores de cursinho pré-vestibular.
Relatório recente de um banco de investimentos que acompanha o desempenho das ações
da Positivo na Bovespa aponta a
revolução tecnológica como
um dos riscos para o futuro da
companhia. “O mundo tem mudado constantemente seus parâmetros tecnológicos.Os computadores estão menores e os softwares e acessórios evoluíram
bastante em poucos anos. O setor está excepcionalmente
orientado para novas tecnologias e há riscos de um lançamento inovador deixar os produtos
daPositivo rapidamente obsoletos, minando sua habilidade de
se adaptar a uma nova tendência ou demanda.”
Na lista de possibilidades da
Positivo, ostablets são osprodutos que mais se aproximam de
um computador. Todos os concorrentes da Positivo já começaram a se mexer para não perder
essa nova frente de batalha. Na
semana passada, a Dell, segunda
colocada no ranking brasileiro,
anunciou o lançamento do seu
Streak. O produto chegará às lojas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos em breve. Ainda não
há data para estreia no Brasil.
O dispositivo, que está entre
um notebook e um smartphone,
foi uma das sensações da edição
deste ano da CES, feira de tecnologia que ocorre anualmente em
Las Vegas, nos Estados Unidos.
No evento, HP e Motorola anunciaram que iriam lançar o seu tablet até o fim deste ano. Dias
atrás, a HP confirmou que o seu
Slate vai rodar em um sistema

Novos tempos. Fábrica da Positivo, em Curitiba, onde são produzidos 310 mil computadores por mês: o futuro não pertence apenas às telas médias
operacional desenvolvido pela
Palm – empresa recém-adquirida pela HP.
Os pesquisadores da Positivo
estão testando o iPad, o tablet da
Apple, lançado em abril. O próprio Rotenberg diz que passou
uma semana usando o aparelhinho. “A convergência digital nos
obriga a estudar todos os tipos
de dispositivos: pequenos, médios e grandes. Até o e-book, que
está meio esquecido, tem seu
apelo”,diz ele, sem dar pistas sobre qual produto terá prioridade
e nem detalhes sobre a estratégia da companhia. No passado, a
Positivo chegou a cogitar a fabricação de TVs.
Segundo o Estado apurou, o
celular, a TV ou o tablet da Positivo não concorreriam direta-

A ESCALADA DA POSITIVO
l A Positivo, que começou a vender no varejo em 2004, hoje é a única

fabricante local entre os maiores do mundo
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mente com produtos de marcas
como Apple, Nokia, Sony ou
Samsung. Seriam uma opção
mais barata, vendida em grandes cadeias varejistas, como Casas Bahia, Extra e Magazine Luiza, com as quais a companhia já
tem um relacionamento sólido
– o que, nesse setor, leva tempo
para ser construído. A Positivo
vende, hoje, para 24 das 25 maiores cadeias de varejo do País.
No ano passado, adquiriu a marca de computadores Kennex –
que tinha como sócio João Paulo Diniz, filho de Abilio Diniz –
para aumentar sua participação
na rede Extra, do Grupo Pão de
Açúcar.
A fabricação de aparelhos eletrônicos, inclusive TVs de LCD e
smartphones, não exigirá uma
granderevoluçãonaempresa,segundoespecialistas.A maiorparte desses produtos já virou commodity.Oscomponentessão importados e as fábricas brasileiras
funcionam como linhas de montagem.
Fenômeno. A Positivo é um fenômeno raro no seu setor. É a
única empresa local a figurar no
ranking dos maiores fabricantes
de computadores do mundo. O
saltoespetacularfoipossívelgraças a uma combinação de fatores: crescimento explosivo do
mercado brasileiro, generosos
incentivos fiscais – que beneficiam todos os fabricantes locais
de informática – e uma bem-sucedida estratégia de relacionamento com o varejo e de desenvolvimento de produtos.
Na opinião de analistas que
acompanham as ações da Positivo, a companhia, ao contrário
dos seus concorrentes globais,
pôde rapidamente se adaptar às
necessidades e às tendências do
mercadolocalgraças ao seurápi-
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Perfil: Positivo Informática

Estreia no varejo
colocou a fabricante
em outro patamar
Até 2004, a Positivo fornecia
computadores apenas para escolas.
Hoje a empresa brasileira está entre
as maiores do mundo

O

paranaense Helio Rotenberg, então
com 27 anos, tinha acabado de voltar
de um mestrado em informática no
Rio de Janeiro e ainda não sabia o que
fazer da vida. Depois de ver na TV o anúncio de
uma escola de informática de Curitiba, ele se
ofereceu aos donos do Grupo Positivo (na época, cinco professores de cursinho pré-vestibular) para ser o diretor da área de informática da
rede de escolas. O ano era 1989. Um ano depois,

do e flexível processo decisório.
“Além disso, seu pós-venda tem
umalcancegrande eéreconhecido pela qualidade, o que é vital
paraonegócio”,disseramosanalistas em relatório recente de
um banco de investimentos.
Há cinco anos, para não perder mercado, a Positivo lançou
seu primeiro notebook. Em
2009 a empresa já estava na 13.ª
posição entre as maiores fabricantes de computadores portáteis do mundo – em desktops
(computadores de mesa) ela
aparecia em nono lugar. Neste
ano, as vendas de notebooks devem ultrapassar as de desktops
no País. Trata-se de uma tendênciairreversível. Em 2012, aprevisão é de que sete em cada dez
computadores vendidos sejam

convenceu-os a criar uma fábrica de computadores. Com capital aberto desde 2006, a Positivo faturou R$ 2,8 bilhões no ano passado e emprega 5,6 mil funcionários nas suas três fábricas
– Curitiba (PR), Ilhéus (BA) e Manaus (AM).
Durante anos, a empresa só vendia computadores e softwares para escolas. No varejo, ela só
entrouem 2004, estratégia que catapultou a Positivo ao clube dos maiores fabricantes do mundo em muito pouco tempo. Em março, ela bateu
a marca de 6 milhões de unidades vendidas.
APositivoestreounovarejojustamentequando alguns grandes fornecedores mergulharam
numa crise financeira – o caso mais conhecido é
o da Metron. Por causa disso, o varejo estava
totalmente desabastecido. Atenta às oportunidades, a companhia começou a se preparar. Para ganhar a confiança dos lojistas, primeiro consertouos computadoresdevolvidospelosclientesqueestavamnosestoques. Comatarefaconcluída, começou a vender.
No ano seguinte, a empresa foi beneficiada
pela redução dos impostos e pelo aumento da
fiscalizaçãodocontrabando,quediminuiuaforçadomercadocinza.Nofimde2004,ocomputadormaisbaratocustavaR$1.999.Hojeépossível
comprarumamáquinapela metadedessepreço.

notebooks.
Outro bom exemplo dessa capacidadede entenderascaracterísticas do mercado local é o PCTV, um computador que existe
no resto do mundo, mas aparentemente só fez sucesso por aqui.
A Positivo foi a primeira a colocar no mercado brasileiro um
produtoqueintegrava computador e TV. O produto foi lançado
em 2005 e hoje é o modelo mais
vendido da companhia – representa 20% da receita total.
Erro de cálculo. Mas nem todas as inovações deram certo.
Em 2007, quando a TV digital foi
lançada no País, a Positivo foi a
primeiraa colocar um conversor
nomercado.A empresa,quechegou com a proposta de oferecer

o preço mais baixo, vendeu apenas 84 mil conversores. Sem demanda pelo produto, a Positivo
interrompeu a produção.
A companhia, que disputa o
mercadocom multinacionaiscomo HP, Dell e Lenovo, ainda
amarga uma fama de fabricar
computadores de menor qualidade. Especialistas que acompanhamaevoluçãodosseus produtos, no entanto, dizem que eles
melhoraram muito nos últimos
anos. “O níveldereclamação hoje é bem baixo. A Positivo já tem
padrão internacional”, diz Ivair
Rodrigues, diretor da consultoria IT Data. “Não é só preço que
garante a liderança da Positivo.
A empresa tem sido muito ágil,
está muito antenada às tendências de consumo.”

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 maio 2010, Negócios, p. N4.

‘Não é no grito que vão tirar nossa liderança’
Sócio da Positivo rebate o
presidente da HP, que
disse estar ‘babando’
para assumir o posto da
empresa brasileira
Trêssemanasapósassumirapresidência da HP no Brasil, Oscar
Clarke concedeu uma entrevista
provocativa à imprensa. Falou
que estava sem dormir pensando por que a HP não é líder no
mercado brasileiro de computa-

dores. “O primeiro colocado deve se preparar, pois vem aí um
trator em alta velocidade”, afirmou, dias atrás. Embora seja líder no mercado mundial, a companhia perde para a Positivo e
para a Dell no Brasil, segundo a
consultoria IDC.
O presidente da HP deu a entender que a multinacional vai
entrar no território dominado
pela Positivo. Clarke disse que
quer criar linhas de produtos de
baixocustoeoferecernovas possibilidades de financiamento –
com o objetivo de atrair consu-

midores que estão comprando o
primeirocomputador.AHPtambémquer atuar na áreade educação, dominada pela Positivo.
O tom do discurso irritou o
fundador da Positivo. Na entrevista concedida ao Estado, Hélio Rotenberg fez questão de repetir que liderança não se consegue da noite para o dia. “Não é no
grito que vão tirar nossa liderança. A HP é a maior do mundo,
está no Brasil há anos, mas não
tem feito frente à Positivo”, afirma Rotenberg. “Presidente novo tem de ter um discurso.”

Segundoele,quandoumamultinacional faz algum movimento
nesse mercado, costuma roubar
market share de outras múltis.
Segundo os analistas, o relacionamento forte que a Positivo
construiu com os varejistas acaba funcionando como uma barreira de entrada.
“É um relacionamento difícil
de ser quebrado, porque há seis
anos o varejo ganha dinheiro
com a empresa”, diz Ivair Rodrigues, sócio da consultoria IT Data.APositivofoiaprimeira atreinarvendedoresecolocarpromo-

tores nos pontos de venda.
Há três anos, com a entrada da
Dell no varejo, o mercado de
computadores ficou mais competitivo. Até então, a fabricante
americanasóvendiaparaempresas e pela internet. Nas vendas
para o governo, onde a Positivo
também sempre se destacou, a
chinesa Lenovo – que fez uma
oferta de compra pela empresa
brasileira no fim de 2008 – ganhou corpo e assumiu a liderança no primeiro trimestre do ano.
A Positivo agora tenta aumentar sua participação – hoje inex-

pressiva – no segmento corporativo. Seu foco são as pequenas e
médiasempresas,umaáreacomplicada, ainda dominada pelos
computadores montados (mercado cinza).
A companhia colocou seu produto em 200 das mais de 10 mil
revendas de PCs e vai passar a
oferecer crédito para as lojas. A
capilaridade é elemento-chave
nesse segmento. “O preço no
mercado cinza é parecido. As pequenas e médias empresas compram por causa da facilidade”,
diz o fundador da Positivo. / P.C.

