
Muito além do
Mouse

Com a queda nas vendas de desktops e laptops, indústria de periféricos se reinventa para

sobreviver com acessórios de maior valor agregado para tablets, smartphones e games

Ainda que os desktops e laptops re-
presentem a base de negócio,
acompanhar as movimentações
de um mercado cada vez mais pau-
tado na mobilidade e na diversifi-
cação de plataformas tornou-se
vital para as empresas de periféri-
cos e assessórios de tecnologia.
No cenário em que a venda de
smartphones saltou 78% no ano
passado, em relação à 2011, em
contraste com a queda de 12% na
participação dos PCs, de acordo
com números do IDC, o segmento
que caminha à margem da indús-
tria de tecnologia busca novos ni-
chos através da ampliação e reno-
vação do portfólio de produtos.

Se antigamente a estratégia era
ganhar na base com o mouse de
bolinha mais barato do mercado,
hoje o foco está presente nos pro-
dutos de maior valor agregado, co-
mo joysticks de alta precisão para
games e fones de ouvido que agre-
gam conforto e design.

Segundo dados da GfK, o seg-
mento de periféricos cresceu 11%
entre janeiro e agosto deste ano
na comparação como mesmo pe-
ríodo de 2012. O número foi sus-
tentado basicamente pelos mou-
ses, que registraram ampliação
de 30,6%. Cada vez mais incorpo-
rados aos dispositivos, desde os
laptops, smartphones e tablets
aos reinventados desktops all-in-
one, teclados e webcams registra-
ram quedas de 10% e 13,4%, res-
pectivamente.

“É um caminho natural. A che-
gada de um dispositivo elimina al-
guns periféricos. Temos que bus-
car novos caminhos. Quando o
notebook ganhou espaço, ele pra-
ticamente eliminou a necessida-
de do teclado, mas abriu uma de-

manda por itens de
maior valor agrega-
do, como hub de por-
tas USB, luz auxiliar
e carregador extra”,
explica Rafael Côr-
tes, gerente de produ-
tos da Maxprint, mar-
ca para os suprimen-
tos de tecnologia do Gru-
po Rio Branco.

Em 2010, a empresa de-
cidiu repensar a estratégia
justamente quando começou
a perceber o esgotamento de
um modelo cujo alicerce estava
nos PCs. Então, foram criadas
duas marcas segmentadas para ni-
chos de maior valor agregado e
propostas distantes dos periféri-
cos básicos da marca-mãe. Há
dois anos no mercado, a Dazz está
focada no mercado de entreteni-
mento e suprimentos para ga-
mers. Já a Gothan é sinônimo de
conectividade para dispositivos

Hoje, a troca de
acessórios ocorre com
mais frequência. Há um
forte apelo de design,
pois o consumidor
quer demonstrar
o seu estilo através
do produto. Antes,
a compra era mais
orientada pelo preço”
EduardoKerr
Diretor da Clone
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Em sentido horário, lentes
universais (1) e joypad (3) para
smartphones, ambos da
Leadership; headset Gaming Naja
Black (2), da Dazz, e capas para
celulares inteligentes da Clone (4)
traduzem a estratégia dos
fabricantes de periféricos para
crescer. Mesmo com metade das
vendas sendo de acessórios para
desktops e notebooks, o futuro
deste mercado está nos itens para
dispositivos móveis.
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Novidades para
a alta estação
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CCR avalia disputar novas licitações

como roteadores, switches e repe-
tidores. “A Maxprint também evo-
luiu e incorporou produtos para
novos dispositivos. Hoje, um ter-
ço do nosso portfólio é composto
por dispositivos para smartpho-
nes e tablets. E as vendas de aces-
sórios para computadores tradicio-
nais, que representava 95%, está
em 50%”, acrescenta. Há dez
anos, o mix era de 250 itens. Hoje
soma 900 produtos.

A renovação de todo o portfó-
lio é uma das prioridades da Clone
em curto prazo. Entre outros pro-
dutos tradicionais, a empresa já
trabalha com cases e capas para
celular, cabos, adaptadores e cai-
xas de som e fones de ouvido para
os dispositivos móveis. “Há cinco

anos, 90% do nosso catálogo era
relacionado aos PCs. Com a linha
que estamos preparando para
2014, 80% dos acessórios serão
voltados a outros dispositivos",
diz Eduardo Kerr, diretor de con-
tas e de desenvolvimento de pro-
dutos da Clone. O executivo prevê
que a divisão das vendas acompa-
nhe esses números.

Na avaliação de Kerr, a entrada
dos tablets e smartphones está tra-
zendo reflexos diretos no compor-
tamento de compra dos consumi-
dores, o que abre boas oportunida-
des de expansão nas vendas. “Ho-
je, o consumidor troca de acessó-
rios com maior frequência. Você
tem um forte apelo de design, pois
ele quer demonstrar o seu estilo
através daquele produto. Antes, a
decisão de compra era mais orien-
tada pelo preço”, diz. O valor agre-
gado mais elevado para os disposi-
tivos em novos segmentos fica evi-
dente quando um adaptador para
multidispositivos destinado a um
tablet chega a custa entre R$ 100 e
R$ 200, dependendo das funciona-
lidades. Um similar para PC vale
entre R$ 10 a R$ 20. O mesmo
acontece com a versão de mouse
para games, que custam dez vezes
mais que os modelos comuns.

Para Augusto Kaulino, da Lea-
dership, apesar de metade das
vendas do segmento ainda serem
no mercado ligado aos laptops e
desktops, o futuro está claro.

“Até 2003, tínhamos 350 pro-
dutos segmentados em câmeras
digitais, eletroeletrônicos, acessó-
rios para consoles e acessórios pa-
ra informática. Hoje, temos apro-
ximadamente 650 itens, sendo
30% para desktops e notebooks e
70% para novas tecnologias”, diz.

AugustoKaulino
Gerente comercial da Leadership

Até2003,tínhamos350
produtosparacâmeras

digitais,eletroeletrô-
nicos,consolese

acessórios.Hoje,são650
itens,sendo30%para
desktopse notebookse

70%paranovas
tecnologias”

Quando o notebook
ganhou espaço, ele

praticamente eliminou
a necessidade do

teclado, mas abriu uma
demanda por itens

como hub de portas
USB, luz auxiliar e
carregador extra”

RafaelCôrtes
Gerente de produtos

da Maxprint

NÚMEROS “

“

5,8milhões
Éaestimativdadevendade
tabletsnopaísem2013,segundoo
IDC.Essenúmerorepresenta
incrementode89,5%emrelaçãao
anopassado.

14,4milhões
Éaestimativadonúmerode
computadoresvendidosnoBrasil
em2013,segundodadosdoIDC.
Issorepresentaquedade7,2%em
relaçãoaomontantede2011.

A CCR afirmou ontem seu interesse na licitação da rodovia paulista

Tamoios (SP-99). A decisão, no entanto, será tomada em dezembro,

quando sai o edital do leilão. A CCR ainda estuda as concessões da

linha 6 do metrô paulista, os aeroportos de Confins (MG) e Galeão

(RJ), duas rodovias federais, além das licitações da linha 3 do metrô

de Niterói (RJ) e de linhas de metrô em Brasília e Belo Horizonte.

A migração do portfólio das em-
presas de periféricos ganhará ain-
da mais intensidade com a chega-
da do Playstation 4 (PS4), da
Sony, e o Xbox One, da Microsoft,
dispositivos que, no quarto maior
mercado de games do mundo,
com crescimento de 60%, que já
motivam uma nova corrida do

mercado. "A nova geração de
consoles traz uma gama de

possibilidades inimagina-
veis. Quem chegar primei-

ro, vai sair na frente cer-
tamente. É isso que to-
dos querem e estão de
olho. Agora, o que vai
vir de novo ainda não é
possível saber", ilustra
Côrtez, da Maxprint.

Mas para Kaulino,
da Leadership, o eleva-

do preço do PS4 no país
- o dispositivo chegará ao

mercado nacional por cer-
ca de R$ 4 mil - deve frear es-

se otimismo. "A conta não fe-
cha. O mercado de acessórios fica
vulnerável. Tememos pela fraca
demanda devido a esse custo ab-
surdo", diz ele. Ainda assim, o exe-
cutivo garante que corre atrás de
dispositivos de olho no longo pra-
zo. "Temos que aguardar pelo au-
mento da demanda".

Ainda assim, a expectativa é de
um próximo ano interessante pa-
ra o segmento. "Acho que tem tu-
do para ser o mais agitado da histó-
ria, principalmente quando o as-
sunto são os games", acrescenta
Côrtez. Já a Clone enxerga boas
oportunidades tanto em acessó-
rios para jogos em PCs como para
produtos relacionados aos conso-
les Playstation 4 e Xbox One “Na
área de PCs, temos ainda uma
grande demanda por mousepads
e teclados específicos para ga-
mes”, afirma. “Estamos apostan-
do em um grande crescimento, es-
pecialmente em 2014. A expectati-
va é dobrar a nossa receita no ano
que vem”, acrescenta.

o

INFRAESTRUTURA

Novos consoles
inauguram
corrida do
mercado

O elevado preço do PS4
no país — o dispositivo
da Sony chegará
ao mercado nacional
por cerca de R$ 4 mil
— deve frear o otimismo
que vem embalando
o setor de periféricos
voltado para games
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Empresas, p. 12-13.
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