
Alguns segmentos industriais
têm exigências específicas em
relação a computadores portá-
teis. Em uma plataforma de ex-
ploração de petróleo e gás, por
exemplo, esses equipamentos
precisam operar em ambientes
hostis, sujeitos a quedas e ou-
tros pequenos acidentes — por-
tanto, devem ter estruturas re-
forçadas, que possam reduzir
danos físicos e perda de infor-
mações. Notebooks com essas
características custam entre
R$ 8 mil e R$ 20 mil, dependen-
do de sua configuração.

O setor automotivo e a área
de segurança pública também
estão entre os que mais deman-
dam produtos mais resisten-
tes. Nos Estados Unidos, a em-
presa com maior volume de
vendas para a segurança públi-
ca é a Panasonic, que lidera
com folga esse mercado, com
75% de acordo com levanta-
mento da consultoria IDC.

A Panasonic também quer
avançar nesse nicho de merca-
do no Brasil, de olho nas enco-
mendas do governo por conta
da realização da Copa do Mun-
do em 2014 e dos Jogos Olímpi-
cos em 2016.

Há um ano comercializando
notebooks reforçados no país, a
Panasonic vendeu até agora mil
equipamentos a cerca de 100
clientes, o que significa uma re-
ceita de aproximadamente R$ 8
milhões. Com a realização da
Copa do Mundo e das Olimpía-
das, que devem gerar novos pro-
jetos de segurança pública no
Brasil, a empresa espera alcan-
çar crescimento de 20% no pró-
ximo ano, segundo o principal
executivo da área da empresa
no país, João Alberto Simões.
“Esse tipo de notebook pode ser
usado para registro de ocorrên-
cias, em situações de emergên-
cia e compartilhamento de in-
formações sobre pessoas e car-
ros procurados”, afirmou.

Segurança Pública
Nos Estados Unidos, estes note-
books são utilizados com fre-
quência dentro das viaturas po-
liciais, ambulâncias e em dife-

rentes ambientes hostis. Isso
acontece porque, ao contrário
dos computadores convencio-
nais, estes notebooks resistem
a temperaturas extremas, que
variam entre 60 graus negati-
vos e 120 graus, além de serem
imunes a derramamento de lí-
quido e quedas. Entre os contra-
tos firmados pela empresa nos
Estados Unidos estão institui-
ções como a Nasa, a Marinha, o

Exército e a Força Aérea.
Por aqui, Simões não revela

quais são os clientes, mas diz
que cerca de 30% deles são do
mercado automotivo.

Nesse segmento de merca-
do, a Panasonic compete com
fabricantes como HP e Dell. No
Brasil, por exemplo, a Dell dis-
ponibiliza um modelo de lap-
top ultra resistente desde 2007,
com preços que variam entre

R$ 7 mil e R$ 9 mil, dependen-
do da sua configuração.

A Panasonic Solutions Com-
pany (PSC), divisão que produz
os notebooks reforçados, faz
parte da Panasonic Corpora-
tion, empresa que teve receita
global de cerca de R$ 195 bi-
lhões no ano fiscal de 2011, ter-
minado em março. As Améri-
cas são responsáveis por 12%
do faturamento global. ■
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TÊXTEIS

Brasil é o quarto maior produtor de tecidos e
vestuário do mundo, aponta estudo da ABIT

TELEVISÃO

TimeWarner faz oferta para adquirir
a holandesa Endemol por ¤ 1 bilhão

Divulgação

Panasonic prevê aumentar venda
de laptops ultra resistentes no país

Yoshikazu Tsuno/AFP

“Esperamos aumentar
em 20% as vendas
desses equipamentos,
voltados para o mercado
corporativo e também
para segurança pública”

A Time Warner fez uma oferta de ¤ 1 bilhão pela Endemol, empresa
holandesa criadora de programas como o Big Brother. A Endemol,
que precisa reorganizar sua dívida, avaliada hoje em ¤ 2,8 bilhões,
recebeu aprovação de seus credores para alongar seu endividamento
pela segunda vez. Em seu último trimestre fiscal, a Endemol teve
perdas de ¤ 1,29 bilhão. O faturamento no período foi de ¤ 1,25 bilhão.

O setor têxtil brasileiro é o quarto maior do mundo na produção de
vestuário, emprega 1,7 milhão de pessoas e faturou US$ 60 bilhões em
2010. Estes são alguns dos dados da pesquisa realizada pela Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) e Ministério do
Desenvolvimento (MDIC). O mapeamento tem como objetivo auxiliar
o setor a traçar estratégias para enfrentar produtos importados.

EMPRESAS

Equipamentos à prova d’água e a temperaturas extremas serão usados em eventos como as Olimpíadas

Duronaqueda:Computadores
super-resistentessão
anovaapostadasfabricantes

ALTA RESISTÊNCIA

Números da divisão de notebooks 
reforçados da Panasonic

Participação no mercado americano de 
segurança pública

75% 
Produtos vendidos no Brasil

1.000
Expectativa de crescimento no país

20%
Principais setores de atuação:

público, automotivo, óleo e gás e saúde

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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