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O Brasil tem, atualmente, algo em torno de 72 milhões de telefones celulares funcionando no 
esquema pré-pago: o consumidor compra um cartão, insere os códigos e usa o equivalente em 
minutos ao que pagou em dinheiro. O modelo, que tem um bilhão de adeptos no mundo, deu 
certo e catapultou o sucesso da telefonia móvel nos países emergentes, em especial no Brasil. 
Agora, tem gigante do mercado de software, de mãos dadas com tubarões do setor de 
hardware, querendo fazer a mesma coisa com o computador. Está nascendo uma nova 
revolução na computação pessoal: o PC pré-pago.  
 
A gigante em questão é ninguém menos que a Microsoft, a criadora do Windows e (ainda) a 
empresa que mais intimidade tem com o mundo PC. Trocando em miúdos: se tem uma coisa 
que a Microsoft sabe fazer é criar formas de se aproximar do consumidor doméstico. E é 
principalmente para este que ela lançou a tecnologia FlexGo. A criação da MS pode pôr em 
prática um novo modelo de venda de PC, no qual o consumidor pagará o equipamento pelo 
tempo de uso que fizer dele.  
 
O projeto, que já vem sendo testado no país há um ano, em parceria com a rede de varejo 
Magazine Luiza, prevê uma redução considerável no valor da entrada na compra do 
equipamento. Seria uma espécie de leasing , na qual o consumidor vai pagando o bem 
enquanto usufrui dele. Precisou usar uma planilha eletrônica? Desconte do total de créditos 
disponíveis no extrato.  
 
O projeto, diz a MS, é voltado principalmente para mercados de grande potencial e baixo 
poder aquisitivo, como Brasil, Índia, China, México, Rússia, Eslovênia e Vietnã. No Brasil, foi 
dada a largada, semana passada, da segunda fase do projeto. Na primeira, cerca de mil PCs 
“pague o quanto usa” foram vendidos pelo Magazine Luiza em 15 cidades do interior de São 
Paulo e Minas Gerais.  
 
No pool de parceiros, há fabricantes de hardware do porte de AMD, Intel e Lenovo (ex-IBM), 
além de empresas da área de telecomunicações, serviços financeiros (como o banco HSBC) e 
outros nomes como Infineon Technologies, Phoenix Technologies e Transmeta.  
 
Como funciona a tecnologia FlexGo  
A FlexGo é um conjunto de soluções de hardware, software e serviços que permite aos 
fabricantes ganhar dinheiro não só na venda do hardware mas em outros componentes da 
cadeia, principalmente no mercado corporativo. Por se tratar de uma solução recente, ainda 
não existem muitos estudos a respeito de sua viabilidade, mas a Microsoft tem se mostrado 
empolgada.  
 
Acredite, ninguém está falando em caridade. Para a empresa de Bill Gates, o principal retorno 
é o estímulo ao uso de software legalizado, principalmente em países onde o índice de pirataria 
é muito alto — como o Brasil. Há algum tempo a MS vem estudando formas de combater a 
pirataria em países subdesenvolvidos, mas o mercado cinza continua dando trabalho. O 
projeto FlexGo seria o próximo passo da luta, que começou com a diminuição no preço do 
software legalizado para estudantes e professores e para integradores (OEM).  
 
Uma máquina FlexGo funciona como um equipamento de cibercafé — o usuário não paga 
apenas pelo que usa em conexão à internet e sim por aplicativos utilizados, como os softwares 
que compõem o pacote Office (Word, Excel, Powerpoint) e outros serviços agregados ao 
terminal.  
 
Assim como no cibercafé, o usuário insere um código, que vem num cartão similar ao dos 
celulares pré-pagos. Quando os créditos estiverem chegando ao fim, o sistema avisa e o 
usuário terá tempo hábil para inserir novos créditos. Quanto mais créditos usar, menos tempo 
vai pagar pelo equipamento. Concluído o prazo predeterminado junto à revenda, o terminal é 
quitado, exatamente como num sistema de leasing.  
 



O projeto da MS também tem como intuito barrar o crescimento do software livre, 
principalmente em países subdesenvolvidos, nos quais os consumidores não teriam como 
pagar caro por computadores, e muito menos por licenças de Windows.  
 
Também na semana passada, o Banco Mundial anunciou que vai apoiar e financiar o projeto da 
MS. Espera-se que, até o fim do ano, de 30 a 50 mil PCs no modelo pré-pago estejam à venda 
no Brasil. 
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