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Por Gilberto Pavoni Junior, especial para a CRN Brasil | editorialcanal@itmidia.com.br

ANTES DE OPTAR POR FECHAR CAPITAL, DELL AVENTOU 
POSSIBILIDADE DE SEPARAR UNIDADE DE COMPUTAÇÃO 

PESSOAL DO RESTO DOS NEGÓCIOS. HP LEVANTOU A MESMA 
INICIATIVA DOIS ANOS ANTES, SEGUINDO DECISÃO BEM-

SUCEDIDA DA IBM. NÚMEROS NEGATIVOS DE VENDAS DESTE 
MERCADO SE TRANSFORMAM EM POSITIVOS QUANDO SÃO 

RELATIVIZADOS. MAS PARA ONDE VAI O MERCADO DOS 
INTEGRADORES DE HARDWARE E DISTRIBUIDORES NO BRASIL?

quente?quente?
Batata

2005: IBM vende sua área de computação pes-
soal para a Lenovo. A ideia era se focar no mercado 
de soluções, com menos apelo a produtos do tipo com-
modity e direcionamento a tecnologias com maior 
margem.  2010: a HP anuncia spinoff dessa mesma 
área, com a ideia de fugir de um mercado com ganhos 
cada vez mais apertados. 2012/2013: Dell cogita fe-
char capital. No documento encaminhado à SEC (a 

Comissão de Valores Mobiliários norte-americana), a 
companhia detalha que avaliou separar sua área de 
computação como alternativa à medida.

O mercado de computadores pessoais se con-
figura em um desafio. No Brasil e no mundo, as 
vendas de PCs caem. E a pergunta que fica? Até 
quando o integrador de hardware e o distribuidor 
de volume vão aguentar?
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discussão sobre o fim da era do 
desktop voltou com força nas úl-
timas semanas. Movimentações 
no mercado global e números que 
apontam queda de vendas no Bra-
sil e no mundo trouxeram o tema 
novamente à mesa de debate. Mas 
apesar da descrença de alguns 
analistas e fãs da mobilidade sobre 
o futuro desse produto, o PC de 
mesa ainda parece ter fôlego para 
enfrentar esse embate por mais al-
gum tempo.

“Um dia o desktop irá mor-
rer, mas isso ainda pode demorar 
alguns anos”, aponta o Chief Ope-
rating Officer da fabricante Mega-
ware, Camilo Stefanelli. Ele se diz 
fã do produto, mesmo com tantas 
novidades alternativas, como ta-
blets, smartphones poderosos e 
novos conceitos como o all-in-ones 
(considerado um novo passo do 
desktop), e-readers, ultrabooks e, 
ainda, os híbridos, que combinam 
ultrabooks e tablets. “Eles conse-
guem ser simples, baratos e po-
derosos, o que cai como uma luva 
nos países emergentes”, pondera.

O assunto parece mesmo lon-
ge de ter um final. Cada número 
negativo sobre as vendas de PCs 
é seguido de resultados positivos 
em alguns fabricantes ou regiões 
do mundo. Ao mesmo tempo, al-

gumas decisões estratégicas ain-
da mostram que o computador de 
mesa tem sobrevida garantida.

Veja a Lenovo, por exemplo, 
que comprou a divisão de negó-
cios da IBM em 2005. Na épo-
ca, especulou-se que a aquisição 
era a prova definitiva de que as 
margens de lucro haviam caído e 
a fabricação e venda iria interes-
sar cada vez menos às empresas. 
Até a Lenovo iria seguir a IBM e 
se preocupar em trabalhar mais 
com serviços, software e devices 
móveis nos anos que se segui-
riam, em vez do novo integrante 
de seu portfólio. 

Metade da profecia de fato 
ocorreu. Atualmente, a empresa 
vende notebooks, ultrabooks, all-
-in-ones e híbridos. Porém, os  PCs 
continuam destacados na empresa 
e a grande virada para serviços 
ainda não ocorreu. A companhia 
ainda comemorou os resultados 
estrondosos do último trimestre de 
2012, quando alcançou a marca 
de 9,4 bilhões de dólares -  resul-
tado impulsionado por mercados 
emergentes como América Latina 
e Ásia. Foi o 15º trimestre conse-
cutivo de crescimento superior à 
média da indústria.

As margens parecem não in-
terferir também. “Não sofremos 
nenhum tipo de queda nas margens 
de vendas”, relata Stefanelli. Para 
ele, as empresas estão mudando o 
portfólio conforme as necessidades 
dos consumidores, e isso atualmen-
te envolve tanto PCs como dispo-
sitivos móveis.  Novos modelos de 
desktop focados em nichos propor-
cionam margens maiores e seguir 
a tendência dos novos dispositivos 
garante o lucro total.

Assim, o fim do PC continua 
dependendo do ponto de vista. E 
o Brasil pode ser um lugar segu-
ro  para sua sobrevivência. “Nem 

sempre uma tendência que apare-
ce com força em países desenvol-
vidos chega da mesma forma em 
outras regiões”, aponta Camila 
Pereira Santos, analista do IDC. 
Para ela, há mais fatores que in-
dicam boas vendas do que o fim 
de uma era. 

E não são peculiaridades des-
conhecidas, elas estão evidentes. 
A principal é o aumento de renda 
de famílias da classe D e E nos úl-
timos anos no Brasil. Esses novos 
consumidores não saíram imedia-
tamente às compras de informá-
tica como se pensava. Eles foram 
seduzidos primeiramente pelo 
consumo de subsistência (comida, 

moradia, roupas, etc). A queda do 
Imposto de Produtos Industriali-
zados (IPI) e do preço de eletro-
domésticos de linha branca e car-
ro também ocupou o orçamento 
dessas famílias nos últimos anos. 

Mas a tendência é que elas 
comecem a pensar em computa-
dores para estudo, diversão e de-
mais serviços que já estão maduros 
na internet, como banking, redes 
sociais e consumo de vídeo e mú-
sica. “Quase 50% das residências 
brasileiras não têm computadores 
e o desktop ainda é a primeira op-
ção para elas devido ao preço bai-
xo, confiabilidade e facilidade de 
uso”, destaca Camila. 

CAMILA PEREIRA SANTOS, DA 
IDC: “Nem sempre uma tendência 
que aparece com força em países 
desenvolvidos chega da mesma 
forma em outras regiões”
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Fabricantes trabalham com a certeza de 
que, aos olhos do consumidor, o desktop e 
os tablets são dispositivos diferentes. O pri-
meiro é multiuso e ideal para produção de 
informação e traz mais facilidades para quem 
inicia sua vida digital. O segundo é sensacio-
nal para consumo, mas na hora da produção 
de informação, preço e conveniência de ma-
nutenção, derrapa em vários aspectos. 

Essas características dissolvem boa par-
te das expectativas de substituição de um 
pelo outro. “O desktop é compartilhado por 
toda a família e, com isso, ainda tem status 
na casa. Já tablets e smartphones são mais 
individuais”, analisa o gerente de produtos da 
fabricante Daten, Carlos Girão.

A empresa vem navegando nas novas 

ondas de substitutos do desktop ao mesmo 
tempo em que não deixa de lançar novas 
máquinas de mesa. “Certamente haverá um 
fim do desktop, mas no momento ele está 
passando por uma transformação e o impac-
to dos tablets não foi tão grande quando o 
esperado”, alerta.

Além das residências, outro mercado que 
deve impulsionar a venda de PCs muito em 
breve é o corporativo. Isso deve ocorrer, se-
gundo fabricantes, porque há uma pressão 
para a troca de equipamentos. Ela não ocor-
reu no ano passado por uma ambiguidade do 
mercado de tecnologia. Como os computado-
res tornaram-se mais robustos e confiáveis, 
a vida útil dessas máquinas aumentou. Elas 
têm suportado bem as últimas atualizações 

de sistemas nas companhias sem demanda-
rem upgrade. Mas isso está perto do limite.

O mercado corporativo é a saída almeja-
da pela Dell, agora com novos rumos a se-
rem decididos e uma grande transformação 
a caminho. Em fevereiro, a empresa anunciou 
que deve ser comprada pelo seu fundador, 
Michael Dell, e o fundo de investimentos 
Silver Lake. Uma parte da negociação será 
suportada com dinheiro da Microsoft. Com 
isso, a empresa deixará de participar da bol-
sa de valores.

Com idas e vindas de números e deci-
sões estratégicas de fabricantes, o desktop 
continua firme. Principalmente em mercados 
como o brasileiro, ele ainda é bem aceito por 
consumidores e há oportunidades de vendas 
dentro das corporações. Assim, a único si-
nal confiável da morte dos PCs será quando 
consumidores e empresas usuárias disserem 
que querem que ele realmente morra. Por en-
quanto isso não ocorreu.

Dois munDos 
Diferentes
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É por isso tudo que mesmo os 
últimos números divulgados so-
bre o mercado não esfriam o oti-
mismo da indústria. Em março, 
a consultoria IDC indicou que 
houve uma queda de 2% nas ven-
das brasileiras. Com isso, o País 
passou para a quarta posição no 
mundo. Notebooks e ultrabooks 
foram mais vendidos do que 
desktops. Cerca de 8,9 milhões 
para o primeiro e 6,6 milhões 
para o segundo, totalizando 15,5 
milhões em 2012. 

O quarto trimestre, que 
costuma ser mais aquecido em 
vendas com o Natal, não teve o 
resultado esperado. Foram co-
mercializadas 3,7 milhões de 
unidades, um resultado 8% infe-
rior ao terceiro trimestre. Nesse 
período, 41% foram desktops e 
59% portáteis. No consolidado 
do ano, os desktops tiveram que-
da de 12% em relação a 2012. 

Mesmo o desastre do primei-
ro trimestre nas vendas mundiais 
não desanima fabricantes. O re-
sultado foi o pior dos últimos 20 
anos. Nos primeiros três meses 
deste ano foram vendidos 76,3 
milhões de computadores pesso-
ais, marca 14% menor na com-
paração com o mesmo período 
de 2012, segundo números glo-
bais da IDC.

Enquanto isso, os tablets 
apresentaram a maior taxa de 
crescimento. Foram 3,1 milhões 
de unidades vendidas e um au-
mento de 171% em relação a 
2012. E para piorar, com a queda 
e o total de 15,5 milhões de PCs 
vendidos, o Brasil voltou a ocupar 
a quarta colocação do mercado 
mundial atrás de China, Estados 
Unidos e Japão.

Mas é aí que os números ne-
gativos começam a ser relativiza-
dos. A primeira análise é óbvia. 
O mercado de tablets cresce mais 
porque parte de base instalada 
menor. Qualquer aumento de 
um milhão em vendas é percen-
tualmente maior para tablet do 
que para desktop. Já a segunda 
percepção é mais complexa. Se o 
Brasil foi ultrapassado por países 
desenvolvidos, onde a tendência 
do fim do desktop é mais forte, 
algo estranho ocorreu.

Na verdade foram várias forças 
conjuntas e até catástrofes naturais 
que afetaram o mercado brasileiro. 
E todas tendem a ser revertidas. A 
primeira é a prioridade que as famí-
lias deram às compras de linha bran-
ca e carro. Outro fator importante é 
que os produtos não tiveram a queda 
de preço esperado em 2012 devido 
a uma enchente na Tailândia, que 
afetou as indústrias de insumos para 
computadores mundialmente. 

O estoque de HD ficou va-
zio em vários países e as vendas 

diminuíram em 3,8 milhões ime-
diatamente após o desastre. Fo-
ram meses até a recuperação. 

Tudo isso reverteu a tendência 
de boas vendas que se consolidava 
desde 2009, com aumentos de 12% 
a 15%. “A previsão para 2012 era 
de um ano bom, mas essas variá-
veis tiveram impacto muito gran-
de”, lembra Camila. E com tantos 
problemas, quedas anuais de 2% 
no mercado local e 4% no mercado 
mundial podem mesmo ser muito 
pouco para indicar o fim do PC.

QuAndo o fim do desktop chegAr, 
estejA próximo do pArceiro

Com fabricantes ampliando a oferta de 
produtos, mas ainda apostando no desktop, 
os canais precisam ficar cada vez mais pró-
ximos para se adequar às novas estratégias. 
Quem vendia apenas PC de mesa hoje pode 
vender tablet, smartphone, all-in-one, ultra-
books e e-readers.  “A proximidade garante a 
sobrevivência quando o fim do desktop che-
gar e facilita ações comerciais e de marke-
ting”, diz Carlos Girão, da Daten. Ele ressalta 
que não é só o produto que está mudando. 
“O consumidor adquire novos hábitos e preci-
samos estar atentos a isso”, comenta. 

A distribuidora Ingram Micro  também 
reforça a necessidade dessa aproximação. 
“A empresa está em constante contato com 
os fabricantes de PCs e pronta para mudan-
ças de estratégia e de mercado que podem 
surgir com novos produtos ou serviços que 
alterem  a relação do usuário com o acesso 
à informação”, ressalta o diretor de vendas 
de commercial & consumer markets da uni-
dade brasileira, Diego Utge.

Mas, por enquanto, só conversas e nada 
de desespero com o fim do desktop. “Por 
enquanto não trabalhamos com a hipótese 
do fim do PC porque acreditamos que é um 
mercado que ainda tem muito potencial”, 
afirma Utge. 

Diego Utge , Da ingram micro: “a empresa 
está em constante contato com os fabricantes de 
PCs e pronta para mudanças de estratégia e de 
mercado que podem surgir”
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 361, p. 52-56, maio 2013. 




