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O varejo já está mobilizado para a disputa de preços que começa com o programa “Computador 
para Todos”, do governo federal. Na mira, estão os R$ 300 milhões da linha de crédito do Banco 
Nacional de Desenvolvimento econômico e Social (BNDES) para as empresas que venderem o 
computador popular. As estratégias das empresas envolvem colocar em destaque os micros 
populares nas lojas e treinar funcionários, além das reduções de preços, que já começaram. 
 
Magazine Luiza e a Lojas Colombo venderão computadores de até R$ 2,5 mil com descontos de 
em média 9%, a partir de hoje. No último fim de semana, alguns computadores nas lojas Extra 
Hipermercados e Extra Eletro tiveram redução de preço semelhante e, na comparação com o final 
de semana anterior, verificou-se crescimento de 50% nas vendas.  
 
A partir de julho, essas redes também prometem fortes campanhas promocionais, que serão 
calcadas no preço, deverão ter uma forte presença na mídia eletrônica, treinamento de 
funcionários e encartes no ponto de venda.  
 
O Extra treinou funcionários que orientarão os consumidores sobre as características e forma de 
pagamento de cada produto. Já a Lojas Colombo, nos últimos dias, deu uma ordem para as mais 
de 340 lojas para que os microcomputadores sejam colocados em evidência nos pontos-de-venda. 
O micro mais barato vendido pela loja (sem monitor) passa a custar, hoje ou a partir de sábado, 
R$ 1.099,00. 
 
O “Computador para Todos”, programa idealizado pelo governo federal, propiciou na semana 
passada aos varejistas a isenção do PIS/Cofins entre as máquinas que custam menos de R$ 2,5 
mil.  
 
A isenção significa uma redução de 9,25% no custo do produto, mais ou menos o que o varejo 
repassa ao consumidor.  
 
Contudo, a medida mais aguardada é o plano de financiamento vindo do BNDES para os 
computadores com valor no varejo inferior a R$ 1,4 mil, um PC Popular. Alguns varejistas 
informam que intenção é possibilitar ao consumidor a compra do computador em 24 parcelas de 
R$ 69,9. Com as duas medidas, o governo projeta que o varejo venderá em um ano mais 1 
milhão de computadores, bom número para um mercado que vendeu perto de 4 milhões de 
unidades em 2004.  
 
“A iniciativa do governo deve promover a massificação do consumo de computadores do mercado 
formal. Isso será de suma importância, pois assim o varejo ganhará escala, o que permitirá novas 
reduções de preço”, afirma João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). Oliveira diz que as redes entrarão com uma forte campanha na mídia e 
no ponto-de-venda para realmente fazer valer o projeto. Especificamente, no caso dos 
hipermercados, o presidente da entidade acredita que seja um excelente canal de venda para 
esse tipo de produto. 
 
Para se ter uma idéia, a Amazon PC , fornecedora do modelo “popular” e de outros mais caros 
para o Carrefour , projeta dobrar o número de unidades vendidas para a rede hipermercadista 
este ano. A indústria, com sede em Manaus e por volta de 3% do mercado de computadores do 
País, vende uma média de 6 mil máquinas para a rede ao mês.  
 
“De setembro até hoje, quando começamos a trabalhar com o Carrefour, vendemos 25 mil 
computadores com o preço mais “popular”. Queremos, nos próximos 8 meses, com o 
financiamento fechado, vender 50 mil”, diz Carlos Diniz, presidente da empresa. A Amazon PC 
fornece para o Bompreço desde janeiro e negocia fornecer três tipos de computadores que serão 



marca própria no Magazine Luiza, dentre os quais, o mesmo modelo “popular” adotado no 
Carrefour, no valor de R$ 1,399 mil no varejo. 
 
Fabrício Bittar Garcia, gerente de compras do Magazine Luiza , explica que a rede ainda não 
possui o modelo “popular”, mas que espera contar com o produto em no máximo 15 dias, quando, 
imagina, o BNDES já terá definido a regulamentação para o financiamento desse computador. 
Contudo, Garcia conta que os preços dos computadores no valor de R$ 2,5 mil ou inferior a isso 
serão reduzidos nas lojas a partir de hoje.  
 
“A princípio, vamos repassar a isenção para o preço dos computadores, apenas. Uma campanha 
promocional integrada nacionalmente, contudo, só a partir de julho, quando acreditamos que o 
financiamento também estará definido e à disposição do consumidor”, diz. 
 
Garcia informa que 80% dos computadores vendidos na rede têm preço na faixa dos R$ 2 mil e 
que os demais têm preço superior. “Com a isenção dos tributos e mais a chegada do computador 
de R$ 1,4 mil, queremos dobrar as vendas em três meses e triplicá-las em seis meses”, comenta. 
A linha de informática, hoje, responde por 6% do faturamento total do Magazine Luiza, que em 
2004 foi de R$ 1,4 bilhão.  
 
Rogério da Rosa Shmidt, gerente de produtos da Lojas Colombo, informa que não é possível 
projetar um crescimento nas vendas de computadores em função das medidas que o governo 
toma, mas garante o desempenho deve melhorar bastante num curto espaço de tempo.  
A rede já informou aos gerentes de suas unidades sobre a importância de destacar os 
computadores contemplados com a isenção de tributos. “Uma campanha integrada em todo o País 
só será possível em julho, até porque o governo ainda não regulamentou o financiamento” conta. 
 
“Temos como computador popular, o Windows Starter, que custa R$ 1,199 mil e passará para R$ 
1,099 mil, sem o monitor. Com o monitor, vai de R$ 1,599 mil para R$ 1,499 mil”, diz. No Extra, 
Magazine Luiza e Carrefour, o computador funciona no sistema Linux e custa, em média, R$ 100 a 
menos. Schmitd afirma que o percentual de redução dos preços não será igual em todos os 
computadores. “Em média será de 9%, mas itens que já têm baixa rentabilidade não terão a 
mesma redução”, conta. 
 
Rita Belizia, gerente de compras da categoria eletro do Extra, afirma que a redução dos preços e 
ainda mais o financiamento trarão para esse mercado um público antes alheio a ele. “As vendas 
de computadores aumentarão muito”, diz. No último fim de semana, a rede chegou a vender 50% 
mais que no fim de semana anterior com a redução nos preços. O Extra ofereceu planos próprios 
de financiamento, em até dez vezes sem juros. 
 

 
Leia mais 
 
 
Banco financiará R$ 3OO milhões 
  
O varejo brasileiro vai poder contar, até o final de 2006, com R$ 300 milhões em financiamentos 
oferecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) para compra de microcomputadores. 
A linha, que pretende aumentar o acesso da população à informática no País, será aplicada para 
desktops (microcomputadores de mesa) com preços de no máximo R$ 1,4 mil, praticados no 
ponto-de-venda. 
 
Disponível para empresas de qualquer porte, o financiamento oferece um prazo de carência de 
seis meses mais vinte e quatro 
  



parcelas mensais para a quitação do crédito. As taxas cobradas envolvem juros mensais baseados 
na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mais o spread do BNDES. 
 
 Caso o lojista aplique na venda do produto uma taxa de juros de até 3% ao mês, o spread do 
banco será de 4,5% ao ano. Já se os juros mensais cobrados pelo varejista forem de até 2% ao 
mês, a remuneração do banco será de 1% ao ano. A fiscalização será feita por auditores 
cadastrados na Comissão de Valores Mobiliários. 
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