
Alta na venda de computador em
prancheta altera mercado de PCs
Especialistas começam a rever expectativas de comércio global de desktops e notebooks

No último dia 23, o governo pu-
blicou uma medida provisória
que autorizou incentivos fis-
cais para os tablets e permitirá
a redução de até 31% nos im-
postos que incidem sobre o pro-
duto. A medida, segundo o mi-
nistro da Ciência e Tecnologia,
Aloizio Mercadante, pode
atrair oito novas companhias
para fabricar no Brasil, incluin-
do a gigante Foxxconn, que
anunciou a possibilidade de
produção local do iPad, da Ap-
ple, para este ano. Com tantos
fornecedores no mercado e a
perspectiva de queda nos pre-
ços, resta saber qual impacto a
medida terá no mercado de
desktops e notebooks no país.

De acordo com Fernando Bel-
fort, analista da Frost & Sulli-
van, globalmente os tablets já
tem tido um efeito de “canibali-
zação” do mercado de laptops e
netbooks. “Em mercados na
América Latina onde os tablets
têm preços mais acessíveis, co-
mo na Colômbia, por exemplo,

já começamos a observar este
efeito de forma mais clara”, diz
o especialista.

Como referência do impacto
que a venda de tablets deve cau-
sar no mercado global de PCs, no
início deste ano a consultoria
Gartner resolveu reduzir as previ-
sões para vendas de computado-
res em 2011 e 2012 devido a de-
manda do consumidor por ou-
tros dispositivos. Com esta nova
revisão, as vendas globais em
2011 devem chegar a 385 mi-
lhões de unidades, crescimento
de 9,3% sobre o resultado do
ano anterior. Antes da explosão
dos tablets, a previsão era de au-
mento de 15,9%.

No Brasil, no entanto, ainda é
difícil prever em números quanto
a redução dos preços dos tablets
pode influenciar no mercado de
PCs como um todo. O que se sabe
até agora é que a disponibilização
dos tablets no Brasil vai crescer:
empresas como a panamenha
Grennworld, Digibrás e CBTD
(braço da CCE) já pediram autori-
zação da Superintendência da Zo-
na Franca de Manaus (Suframa)
para produzir tablets no país.

Além disso, companhias que
já produzem aqui, como a Moto-
rola e Samsung, enviaram suas
requisições ao Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia (MCT) para se
enquadrarem no Processo Produ-
tivo Básico (PPB). Desta forma,
conseguirão atender às exigên-
cias referentes à Lei de Benefí-
cios Fiscais para tablets e, assim,
baixar os preços do produto.

Preços
Motorola e Samsung ainda não sa-
bem, no entanto, de quanto será a
diminuição de preço de seus ta-
blets e evitam se comprometer
com alguma meta. A Motorola in-
formou que a estratégia de precifi-
cação da empresa será revisada so-
mente após a aprovação dos bene-
fícios pelo governo e a Samsung
também não informa em quanto
o preço do produto deve cair.

Porém, enquanto o governo
afirma ser possível baixar em
até 36% o valor final do produ-
to, analistas crêem que a queda
não atingirá este número. “A
porcentagem não é realista.
Mesmo com a desoneração, há
outros custos atrelados ao pro-

duto”, diz Luciano Crippa, ana-
lista do mercado de PCs da IDC.
Atualmente o Xoom, modelo da
Motorola, custa R$ 1,9 mil e o
da Samsung, o Galaxy Tab, tem
preço sugerido de R$ 1,7 mil.

“Assim que surgirem os ta-
blets com capacidade de proces-
samento e sistemas operacio-
nais mais maduros, vamos ver
um processo de ‘canibalização’
dos PCs tradicionais”, diz Cri-
ppa. “Ainda não conseguimos
mensurar qual será o impacto
mas as vendas de netbooks, por
exemplo, já caíram”, afirma. O
especialista espera que sejam co-
mercializados 400 mil tablets
no país este ano. Mundialmen-
te, de acordo com a Frost &
Sullivan, o número deve ser de
46,8 milhões e, para 2015, a pre-
visão é de 235,2 milhões.

Para Tuong Nguyen, analista
do Gartner que cobre o merca-
do latino-americano para mobi-
lidade, mesmo com a suposta
queda nos preços o tablet ainda
estará muito caro para o produ-
to se popularizar no país. “Ta-
blets só vão começar a decolar
no Brasil a partir de 2013.” ■

VENDASDEPCS

385 milhões
de unidades de PCs devem ser
vendidas ao longo de 2011 no
mundo, de acordo com o Gartner.
O número foi revisto para baixo
depois da “explosão” dos tablets.

TABLETS NO BRASIL

8 empresas
devem iniciar a produção de
tablets no país segundo o
ministro da Ciência e Tecnologia,
Aloizio Mercadante. Greenworld,
DIgibrás e CBTD estão entre elas.

EXPECTATIVA

400 mil
tablets devem ser
comercializados no Brasil este
ano, de acordo com expectativa
da consultoria IDC. Em 2010, o
número foi de cerca de 100 mil.

PREÇO

36%
é em quanto o governo afirma ser
possível diminuir no preço dos
tablets fabricados no país.
Analistas discordam e fabricantes
preferem não comentar.
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DESTAQUE TECNOLOGIA

No Brasil, especialistas
preveem que preço de tablet
ainda deve demorar para cair

No Brasil, ainda
é incógnita a real
redução de preços
que os incentivos
fiscais autorizados
pelo governo
poderão trazer
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