
O faturamento do mercado de
consoles de videogames no Bra-
sil cresceu 43% em 2012 na com-
paração anual, movimentando

cerca de R$ 1 bilhão, de acordo
com dados da empresa de pes-
quisa GfK divulgados ontem.

O avanço aconteceu apesar
do brasileiro pagar caro pelos
aparelhos — aproximadamente
R$ 917 por console, bem cima,
por exemplo, do valor médio na

Alemanha, que é de R$ 530, se-
gundo a GfK.

Já o segmento de jogos movi-
mentou R$ 629 milhões no ano
passado, uma alta de 72% sobre
2011, atribuída pela GfK à “mi-
gração de muitos consumidores
para o mercado formal”.

O preço dos jogos foi de, em
média, R$ 103 no mercado brasi-
leiro, em linha com a média
mundial, segundo a GfK. Na Ale-
manha esse valor é equivalente
a R$ 93 e na França, a R$ 104.

“Em 2012, a ‘nova’ geração de
consoles — PS3, Xbox, Wii — to-

mou conta do mercado”, afir-
mou a GfK em comunicado. “O
preço médio não caiu, já que o
consumidor migrou para essa
‘nova’ geração e investiu em jo-
gos e acessórios, especialmente
os que permitem ficar de pé e mo-
vimentar o corpo”. ■ Reuters

EM QUEDA

Vendas de PCs em 2012 no Brasil   
(em milhões de unidades)

 DESKTOPS NOTEBOOKS TOTAL

2011 7,5 8,3 15,8

2012 6,6  8,9  15,5

Variação -12% 7% -2%

Fonte: IDC

Diante do cenário de quedas
nas vendas, as fabricantes de
computadores que atuam no
Brasil tentam, cada uma a sua
maneira, driblar a fase ruim do
mercado e aumentar as vendas.
Foco em recursos como telas
touch screen e na mobilidade
estão entre as apostas das em-
presas deste setor, que sofrem
com um mercado cada vez
mais competitivos e com mar-
gens de lucro menores.

Segundo a IDC, as vendas caí-
ram 2% no ano passado em re-
lação a 2011, totalizando 15,5
milhões de unidades comer-
cializadas, entre notebooks e
desktops. A consultoria afirma
que a queda se deu porque mui-
tos varejistas ainda tinham es-
toques dos trimestres anterio-
res, formados com base no oti-
mismo do início do ano em rela-
ção à economia do país. Além
disso, os fabricantes enfren-
tam a concorrência com outros
dispositivos, como tablets e
smartphones, que vêm caindo
no gosto dos brasileiros.

“Não acredito que o tablet
roube mercado de PCs, e sim
que bloqueie o crescimento”,
afirma Marcel Campos, gerente
de produtos Asus. Diante deste
cenário, a estratégia da fabrican-
te no Brasil é de focar em note-
books, modalidade que ainda
cresce no país, e trazer recursos
e acabamentos sofisticados para
produtos “de entrada”.

Foi o que a empresa fez em
seu último lançamento, que
traz tela sensível ao toque ao no-
tebook por R$ 1,5 mil. Campos
explica que com o lançamento
do Windows 8, da Microsoft, fi-
cou mais fácil lançar produtos
com touch screen, pois o siste-
ma operacional já está prepara-
do para este tipo de tela, já que
é utilizado também em tablets.

Com essa estratégia a Asus,
que fabrica computadores no
Brasil desde 2009, alega não es-
tar tendo problemas com que-
da nas vendas de PCs. Além dis-
so, tem se preparado para abo-
canhar também o mercado de
tablets com o lançamento de
um produto de R$ 700 neste
mês, o MeMO Pad.

“Vamos poder alcançar um

público que não alcançávamos
antes, com o produto de R$ 1,5
mil, o Transformer”, diz Cam-
pos. Para conseguir baixar mais
os preços, a empresa estuda a
produção local do tablets, que
ainda são importados.

A preocupação das fabrican-
tes em investir em tablets tem
como base os números deste
mercado. Em 2012, houve cres-
cimento 171% em relação a 2011
no Brasil, de acordo com a IDC.
A expectativa é que as vendas al-
cancem 11,4 milhões de unida-
des em 2017, o que tem feito as
empresas de PCs se movimenta-
rem nesta direção.

Outra fabricante, a Dell, afir-
ma que recentemente anunciou
um grande número de lança-
mentos em seu crescente portfó-
lio de computadores, incluindo
novos tablets. A empresa tam-
bém está preocupada em melho-
rar seu posicionamento de pre-
ços em PCs e acredito que isso a
beneficiará em futuros resulta-
dos. A Dell não abre os números
da operação brasileira, mas glo-
balmente viu as vendas de note-
books caírem no último trimes-
tre, e quer reverter o quadro. ■

Asus se estrutura no segmento corporativo
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Fabricantes tentam driblar
má fase do mercado de PCs

Vendas de consoles de videogames crescem 43%

Divulgação

Faturamento de 2012 ficou
em cerca de R$ 1 bilhão,
segundo informações da GFK

Com vendas em queda, empresas reforçam presença no segmento de tablets e apostam em novos recursos

A fabricante Asus, que produz

notebooks no Brasil desde

2009 e até hoje esteve focada

no consumidor final, está

estruturando uma equipe

local para vender PCs para

as empresas no Brasil, segundo

Marcel Campos, gerente

de produtos da empresa.

O mercado corporativo

representa 26,7% do total

de PCs comercializados no país

em 2012, segundo a IDC. Este

segmento é liderado pela Dell, mas

a Asus quer garantir a sua fatia.

“Precisamos de um equipe para

dar a atenção que este mercado

requer”, diz o executivo, que

não abre quantos profissionais

as empresas está contratando.

No mundo, a taiwanesa Asus

é a quinta maior fabricante

de PCs, segundo números

do Gartner do quarto trimestre de

2012, com 7,2% do mercado total,

atrás de HP, Lenovo, Dell e Acer.

Ainda de acordo com os números

do Gartner, Asus e Lenovo

foram as únicas a apresentar

crecimento no período (3,4%),

enquanto fabricantes como

a Dell, por exemplo, apresentou

queda de 20,9%. C.P.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 mar. 2013, Empresas, p. 14.




