
Microsoft expande PC pré-pago do Brasil para outros países  
João Luiz Rosa 
 
Quando Bill Gates fala, a indústria de tecnologia da informação (TI) costuma ouvir com 
atenção. Pois amanhã, no quartel-general da Microsoft em Redmond, nos Estados Unidos, 
Gates vai anunciar a expansão internacional de um projeto cujo pioneiro foi o Brasil, onde a 
experiência também será reforçada: o computador pré-pago.  
 
O modelo baseia-se no uso de cartões, como os celulares pré-pagos. Mas há uma diferença: 
enquanto nos telefones o uso do cartão não tem fim, nos PCs o consumidor paga uma entrada 
e usa os cartões até saldar a diferença em relação ao preço total. Depois disso, o uso da 
máquina é liberado.  
 
No Brasil, onde a experiência teve início em março do ano passado, o Magazine Luiza - 
parceiro varejista da Microsoft no projeto -, vendeu mil unidades. Agora, outras mil serão 
oferecidas, em 14 cidades distribuídas pelos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. "O 
resultado foi muito interessante, o que nos levou à segunda etapa de testes", diz Alexandre de 
Toledo Leite, gerente da divisão de Windows da Microsoft no Brasil. A expectativa é de que a 
nova fase vai durar de seis meses a um ano. Só depois disso o PC pré-pago deve entrar em 
uma operação de larga escala.  
 
Os novos equipamentos serão vendidos a R$ 1,6 mil. A entrada vai representar praticamente 
metade do valor - R$ 799 - e poderá ser financiada. O projeto conta com a entrada de um 
parceiro financeiro: o banco HSBC. O saldo será pago com o uso de cartões. Incluindo os juros 
de financiamento, a Microsoft calcula que o consumidor terá de usar algo entre 700 e 850 
horas para pagar totalmente a máquina.  
 
Os cartões trarão créditos que podem variar de 1 até 120 horas. Dependendo da região, o 
valor fixado por hora de uso também vai variar. "Queremos testar o preço para eliminar o 
maior número possível de variáveis antes do lançamento comercial", diz Leite.  
 
Cada cartão traz um código que o usuário transcreve para uma tela do Windows para obter a 
liberação do computador. À medida que o tempo passa, o sistema mostra quantas horas de 
crédito ainda tem o usuário. Para o reabastecimento dos cartões estão previstos três formatos: 
a compra do cartão físico em lugares como farmácias e casas lotéricas, a internet e a 
distribuição eletrônica dos códigos, como ocorre com os celulares. Nem todos os modelos 
estarão disponíveis em todos os municípios.  
 
Além da segunda fase do projeto no Brasil, Gates vai anunciar que a experiência será 
estendida a mais sete países: China, Eslovênia, Hungria, Índia, México, Rússia e Vietnã. São 
todos mercados emergentes, nos quais a Microsoft, a maior companhia de software do mundo, 
enfrenta uma grave barreira para vender seus produtos: a baixa renda da população.  
 
É um fator que afeta todo o setor de TI e tem suscitado uma série de tentativas de criar 
equipamentos de baixo custo, que ainda estão em estágios iniciais e não provaram sua 
viabilidade econômica. É o caso do PIC, defendido pela fabricante de chips AMD, e do laptop de 
US$ 100, um projeto de Nicholas Negroponte, do Massachusetts Institute of Technology (MIT).  
 
Sem dinheiro suficiente, os consumidores das faixas mais baixas de renda não conseguem 
adquirir seu primeiro computador, mesmo que o produto apareça nos primeiros lugares entre 
os sonhos de consumo, por causa das facilidades oferecidas, principalmente o acesso à 
internet para educação e lazer.  
 
Essa dificuldade, no entanto, também representa uma oportunidade importante para as 
empresas de software e computadores, já que nos mercados internacionais maduros - como os 
Estados Unidos, a Europa e o Japão -, a tendência é de um crescimento das vendas mais lento.  
 
No Brasil, apenas 16,57% dos habitantes têm um computador em casa, diz Leite, atribuindo os 
dados ao Comitê Gestor da Internet. Essa distribuição da base de PCs é bem desigual. Na 



classe A, quase 89% dos consumidores já compraram seu primeiro micro. Esse percentual é 
menor na classe B (55,5%) e ínfimo na classe C (16%), exatamente o público que a Microsoft 
espera atingir com o PC pré-pago. "Mais de 30% dos consumidores da primeira fase da 
experiência disseram que não poderiam comprar o PC se não fosse pelo modelo pré-pago", 
afirma o executivo.  
 
Na primeira etapa do projeto, os micros vendidos foram fabricados no Brasil, por uma empresa 
que faz produção sob encomenda, mas cujo nome não é revelado. Na segunda etapa, que 
começa nesta semana, o lote de equipamentos virá da China.  
 
A decisão de importar as máquinas, explica Leite, deve-se ao fato de que a Microsoft decidiu 
aumentar o grau de segurança - incluindo dispositivos no próprio equipamento, em vez de 
apenas requisitos de software - para impedir fraudes, o que a fez optar por fornecedores 
internacionais que já estavam preparados para isso. A companhia não detectou problemas de 
fraude na experiência brasileira, diz o executivo, mas quer suprimir ao máximo as 
vulnerabilidades para atrair o maior número possível de parceiros. Amanhã, Gates anuncia a 
adesão de seis companhias ao projeto: Intel, AMD, Infineon e Transmeta - todas relacionadas 
a processadores ou componentes -, a fabricante de PCs Lenovo e a Phoenix, especializada em 
BIOS, um tipo de software que ajuda a gerenciar o PC.  
 
Além do micro pré-pago, a Microsoft deve começar a testar no Brasil, até o fim do ano, o 
modelo de assinatura. Novamente a inspiração vem dos celulares, mas desta vez dos 
aparelhos pós-pagos, diz Leite, que prevêem a cobrança de mensalidade. O projeto já está em 
andamento em outros países. No Brasil, a Microsoft negocia com potenciais parceiros e está 
em conversações com a Telefônica. 
 
Leia mais 
 
Bonificações e comida melhor para manter os funcionários 
Bloomberg, de Seattle 
 
A Microsoft está elevando em cerca de 15% os gastos com bonificações em ações concedidas a 
seus funcionários, além de oferecer mais benefícios, para tentar impedir o êxodo de 
trabalhadores em direção a empresas concorrentes, como o Google. 
 
A partir de agora, os 63,5 mil funcionários da empresa terão à sua disposição uma lavanderia 
e um serviço de lavagem a seco, alimentação de melhor qualidade, descontos em veterinários 
e oficinas mecânicas. Até um serviço gratuito de toalhas, que havia sido eliminado em 2004, 
voltou a ser oferecido. A Microsoft também aumentará os salários de alguns funcionários, 
informou Corey du-Browa, porta-voz da empresa. 
  
Stevé Ballmer, principal executivo da Microsoft, está reagindo a reclamações dos funcionários 
e aumentando a concorrência por trabalhadores imposta pelo Google e por novas empresas da 
área de internet. 
 
No ano passado, Ballmer en viou Lisa Brummel, que trabalha há 16 anos na Microsoft e 
tornou-se a chefe de recursos humanos da companhia, para o que ele chamou de um "passeio 
para ouvir os funcionários". A intenção era descobrir as queixas dos empregadores sobre 
remuneração e obter suas avaliações de desempenho. 
 
"Em comparação com o que as coisas eram há cinco ou dez anos, o nível de satisfação dos 
funcionários está caindo" na Microsoft, disse Matt Rosoff, analista da Directions on Microsoft, 
uma empresa de análise sediada no Estado de Washington e especializada nas estratégias e 
produtos da empresa de Bill Gates. "É muito importante para a Microsoft manter seus 
funcionários satisfeitos e trabalhando para que a empresa consiga fazer sua receita crescer." 
 
As ações da Microsoft recuaram cerca de 13% neste ano, em parte devido ao anúncio da 
empresa, feito no mês passado, de investir cerca de US$ 2 bilhões adicionais para tentar 
alcançar o Google, que opera o serviço de busca mais acessado da internet. 



Os novos benefícios fazem parte de um programa chamado "myMicrosoft" e foram divulga dos 
por Brummel e Baílmer em uma reunião com os funcionários, segundo e-mail divulgado a 
todos os empregados da Microsoft por Brummel. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 maio 2006, Tecnologia & Telecomunicações, 
p. B3. 


