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PCs a caminho de casa
Ainda considerado artigo de luxo no Brasil, o computador começa a
se popularizar para entrar, definitivamente, nas residências do País
Por ANDRÉ BORGES

C
omputador é um produto
caro. No Brasil, quem po-
de comprar um equipa-
mento de aproximadamen-

te R$ 1,5 mil muito provavelmente
ocupa espaço na restrita classe A,
também prestigiada pelo número de
aspiradores de pó que usa.

No entanto, se observado o compor-

tamento do consumidor nacional em
geral, nota-se que o fator "preço", apon-
tado como principal obstáculo à ace-
leração da inclusão digital no País, es-
tá longe de ser o único protagonista
desse drama tecnológico.

O brasileiro tem gastado bem, sim
senhor, quando o assunto envolve ou-
tros produtos eletroeletrônicos. Exem-
plos. Atualmente, TVs de 29 polegadas,

com preço médio de R$ 1,2 mil, já res-
pondem por 19% das vendas totais de
televisores. A Associação Nacional de
Fabricantes de Produtos Eletroeletrôni-
cos (Eletros) dá conta de que, em 2000,
esses aparelhos tinham apenas 5% do
mercado. Neste ano, o volume de ven-
das das grandes telas deve atingir 1,7
milhão de unidades, enquanto os
DVDs estão projetados para ultrapas-
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sar a marca de 4 milhões de aparelhos.
Tudo isso em um País com cerca de 43
milhões de domicílios, mas que já liga
aproximadamente 60 milhões de TVs.

Num cenário como esse, o computa-
dor pessoal ainda aparece como um es-
tranho no ninho. Até o final deste ano,
apenas 14% das casas brasileiras — ou
6 milhões de residências — terão in-
corporado em suas dependências um
PC (personal computer). Em 2004, es-
se percentual era de 12,5%.

A situação é ainda mais crítica quan-
do observados os dados de acesso à in-
ternet, que atualmente atingem 11% das
casas brasileiras. "Hoje se vende 7 mi-
lhões de TVs por ano no Brasil, enquan-
to o número de PCs domésticos chega-

rá a 2 milhões. Isso mostra que há um
gap muito grande e espaço para cres-
cer", comenta o analista da consultoria
IDC Brasil, Ivair Rodrigues.

Além dos conhecidos obstáculos fi-
nanceiros, é certo que a necessidade de
domesticação do computador passa pe-
la etapa educacional, que, aliás, pouco
uso tem feito dessa ferramenta. Segun-
do a IDC, das mais de 280 mil escolas
públicas do País, apenas 19% possuem
ao menos um microcomputador dispo-
nível para ser utilizado por seus alunos.

Já entre as 65 mil instituições de en-
sino particulares, a computação é rea-
lidade para 60% das escolas.

"Atualmente, 80% da verba de Tecno-
logia da Informação do governo dedica-

da à educação vai para a universidade,
isso é um absurdo", afirma o analista.

As pesquisas apontam que, do total
de investimentos em computadores
no Brasil, apenas 3% vão para a área
de educação. Na Índia essa taxa é de
4,8%, na Colômbia, de 5,7%, nos Es-
tados Unidos, de 12,3%, e na China,
de 14,2%. A média brasileira está bem
abaixo da mundial que fica em 8%.

O governo federal promete reagir.
No último mês, o presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva assinou o decreto que
viabiliza o lançamento de computado-
res com preço mais acessível à popula-
ção. A canelada possibilita que fabri-
cantes se inscrevam no Ministério das
Comunicações para fazer parte da lis-
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ta dos que se comprometem a fornecer
um equipamento ao preço máximo de
R$ 1,4 mil. O chamado "PC Popular",
que ainda não saiu do papel, tem con-
figuração com memória de 128 MB,
disco rígido com capacidade de 40 GB
e uso de sistema operacional de código-
fonte aberto, o chamado software livre.

Para facilitar o financiamento para
o consumidor, o Conselho do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT)
aprovou uma linha especial para o
projeto, o FAT/Inclusão Digital, no va-
lor de R$ 250 milhões. A linha de fi-
nanciamento tem juros de 2% ao mês
e o dinheiro estará disponível para
correntistas do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal. Parcerias
também vêm sendo costuradas com
operadoras de telefonia fixa, que pode-
rão vir a oferecer aos usuários do mi-
cro popular uma conexão à internet
por R$ 7,50 mensais para uma navega-
ção de quinze horas por mês.

Enquanto o PC popular não vem,
empresas como a Positivo Informáti-
ca, braço de tecnologia do Grupo Po-
sitivo, de Curitiba (PR), se beneficiam
da isenção fiscal de PIS e Cofins resul-
tante da Medida Provisória 252, a MP
do Bem, e baixam o preço de suas má-
quinas. A fabricante — que segundo a
IDC lidera o atual mercado de compu-
tadores no Brasil — tem 95% de seus
micros vendidos com valor abaixo de
R$ 2,5 mil. "Estamos nos beneficiando
com o equilíbrio na taxa cambial, a
isenção fiscal e entrada do Windows
Starter Edition, da Microsoft", comen-
ta o diretor da Positivo Informática,
Hélio Rotenberg.

Nessa corrida pela pavimentação di-
gital, não faltam estratégias ainda mais
audaciosas. Há poucos dias, o presiden-
te mundial da fabricante americana de
microprocessadores AMD, Hector
Ruiz, veio a São Paulo para anunciar a
fabricação local do computador popu-
lar para acesso à internet, o Personal
Internet Communicator (PIC).

Ribeiro, da
FIC: parcerias
com várias
empresas
para produzir
até 20 mil
computadores
populares por
mês em 2006
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Rotenberg (alto): Positiva
aproveita isenção fiscal.
Ivair Rodrigues (esq):
espaço para crescer.

O projeto, que será conduzido com
a FIC do Brasil, fábrica localizada no
pólo de tecnologia de Santa Rita do Sa-
pucaí (MG), põe em xeque as intenções
do governo federal e seu PC barato. Is-
so porque o chamado "FIC Conecta-
do" custará R$ 850. Para chegar ao cus-
to reduzido, o micro é composto por
disco rígido de 10 GB, sistema opera-
cional da Microsoft Windows CE, pa-
cote Office reduzido, processador AMD
e monitor da coreana Samsung, de 15
polegadas. Para substituir o drive de
disquete, a configuração acompanha
uma "memory key" de 36 MB.

Por ser mais simplificado, o diretor

comercial da FIC Brasil, Cláudio Ribei-
ro, diz acreditar que a iniciativa nem
chega a competir com o PC popular do
governo. "Nossa máquina foi projeta-
da para uma camada da população que
não pode se dar ao luxo de pagar R$
1,5 mil por um computador", garante.

Para promover o FIC Conectado, a
empresa fechou parceria inicial com a
Telefônica. No mês passado, a opera-
dora paulista iniciou teste para venda
do produto na cidade de Bauru (SP),
por meio do serviço 0800, mas a dis-
tribuição nacional está nos planos da
FIC do Brasil, junto com a parceira
tecnológica AMD. O micro pode ser

adquirido por 36 parcelas de
R$ 39,90. Ribeiro não dá deta-
lhes sobre a iniciativa, mas re-
vela que no último mês a FIC
do Brasil produziu 7 mil com-
putadores. "Até o final do ano,
pretendemos chegar a uma
produção mensal de 10 mil
máquinas, subindo para 20 mil
computadores por mês em
2006", projeta.

Como estratégia de vendas, o FIC
Conectado será oferecido tanto direta-
mente por sua fabricante, como tam-
bém por outras empresas, em regime
de OEM (Original Equipment Manu-
facturer). A iniciativa, explica Ribei-
ro, nasceu de um projeto mundial da
AMD. Batizado de"5015",o programa
tem por meta contribuir para que, até
2015, 50% da população mundial
acesse à internet. Sem dúvidas, não fal-
tarão ao Brasil oportunidades de, in-
clusive, ultrapassar com folga essa me-
ta. A não ser que a prioridade seja fi-
car bem quieto, assistindo a tudo em
uma grande tela de 29 polegadas.
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