
A guerra entre Positivo e HP pe-
la liderança do mercado brasilei-
ro de PCs teve mais uma bata-
lha ontem. Cerca de três meses
depois de Leo Apoeteker, presi-
dente mundial da fabricante
americana, visitar o Brasil e con-
vocar a imprensa para anunciar
que havia se tornado líder do
mercado nacional de computa-
dores, a brasileira afirma ter re-
tomado a posição número um.

Segundo Hélio Rotenberg,
presidente da Positivo, a partici-
pação de mercado em unidades
vendidas da fabricante nacional
cresceu 1,1 ponto percentual no
segundo trimestre do ano com-
parada aos primeiros três meses
e atingiu 13,5%. A segunda colo-
cada, HP, finalizou o período
com 10,5%, segundo pesquisa
da consultoria IDC.

A retomada da liderança da
Positivo acontece em um mo-
mento turbulento para a HP no
mundo. Na semana passada, a
companhia anunciou que vai
abandonar o seu sistema opera-
cional WebOS, voltado para ta-
blets e smartphones, considera-
do uma das grandes apostas da
HP no ano passado. A empresa
afirmou também que estuda a
saída do mercado de PCs e bus-
ca novas alternativas para a sua
divisão, considerando até mes-
mo a venda para terceiros.

O crescimento da participa-
ção da Positivo aconteceu de-
pois da companhia ter passado
por maus momentos nos primei-
ros três meses do ano. Além da
perda do primeiro lugar, teve
de lidar também com o resulta-
do negativo no lucro, que atin-
giu R$ 33,7 milhões, número
68,6% menor que o registrado
um ano antes.

O número foi fruto, entre ou-
tros fatores, da queda nos pre-
ços de PCs por conta da concor-
rência acirrada com as multina-
cionais. “Ter volume é impor-
tante para nós, pois sem isso
não conseguimos ter preço bai-
xo”, diz Rotenberg. No segundo
trimestre, o cenário começou a
mudar para a Positivo e o lucro
cresceu para R$ 9,5 milhões,
mas o número ainda está longe
do apresentado pela companhia

há dois anos, quando atingiu lu-
cratividade de R$ 59,1 milhões.

Segundo Rotenberg, a mudan-
ça de governo teve influência
nas vendas para esta área no pri-
meiro semestre e foi um dos fato-
res que puxaram o lucro para bai-
xo. “Já prevíamos que seria fra-
co, mas esperamos algumas en-
tregas para o segundo semes-
tre”, afirma. De acordo com o
executivo, entre ontem e hoje
acontecerão quatro audiências
públicas que devem resultar em
licitações até o final do ano, en-
tre elas a do Programa Um Com-
putador por Aluno (Prouca) e o
Programa Nacional de Tecnolo-
gia Educacional (Proinfo).

Mercado de varejo
Enquanto as vendas para o go-
verno não passam por um bom
momento, o varejo está em fase
de forte crescimento. A partici-
pação da Positivo neste segmen-
to atingiu 21,7%, com 430 mil
computadores vendidos, núme-
ros influenciados principalmen-
te pela classe C.

A forte demanda do consumi-
dor final fez a consultoria IDC
rever a projeção de crescimento
do mercado para 2011, de 11,8%
para 15,7%, o que significa 15,9
milhões de unidades vendidas.
Para Rotenberg, não há sinal de
crise neste mercado. “O dia dos
pais não mostrou nenhum sinal
de recessão, vamos manter o in-
vestimento de R$ 50,5 milhões
para 2011.” ■

Positivo reage à HP e
retoma liderança emPCs

INTERNACIONALIZAÇÃO

Enquanto rival americana planeja abandonar área de computadores pessoais, fabricante
do Paraná sai do vermelho, aumenta vendas e retoma crescimento no mercado nacional

Fatores como a queda
nos preços de PCs
e a diminuição
das vendas para o
governo fizeram o
lucro da Positivo
cair cerca de 70%
no primeiro
trimestre do ano

Empresa vendeu 200
mil PCs na Argentina

Em dezembro do ano passado a
Positivo anunciou o início de sua
internacionalização por meio de
joint venture com a argentina
BGH. O acordo entrou em prática
em junho e, desde então, foram
vendidas 200 mil máquinas, de
acordo com Hélio Rotenberg,
presidente da Positivo.
O próximo passo é levar o tablet
da marca para o país, importado
do Brasil, a partir de setembro.
O conteúdo local, no entanto,
deve ser disponibilizado a partir
do ano que vem. O Uruguai
também está no foco da
internacionalização da
Positivo, segundo Rotenberg.
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As oscilações no lucro* da fabricante nacional de PCs 
nos últimos dois anos, em R$ milhões

OS ALTOS E BAIXOS DA POSITIVO

Fonte: Positivo      *lucro líquido
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 20.
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