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Manuel Cristovão da Silva sempre quis ter um computador mas, com o salário que recebe 
como funcionário da Secretaria da Saúde da Prefeitura de São Paulo, nunca sobrava dinheiro 
no fim do mês. Só agora, aos 55 anos de idade, ele conseguiu ter seu primeiro desktop. 
Recentemente, Silva foi a uma loja do Extra e comprou um PC da marca Novadata, pelo qual 
ele pagará 24 prestações mensais de R$ 70.  
 
Como Silva, que já adquiriu uma assinatura do Terra para acessar a internet, muitas outras 
pessoas da classe C estão comprando seu primeiro computador e deixando de figurar nas 
estatísticas dos excluídos digitais.  
 
O varejo é um termômetro desse movimento inédito. Na Casas Bahia, rede voltada ao 
consumo popular, as vendas de PCs cresceram 240% no primeiro quadrimestre em número de 
peças. No Wal-Mart, as vendas de desktops também têm apresentado crescimento mensal de 
200%, em volume. O Carrefour e o grupo Pão de Açúcar registram aumentos mensais entre 
30% e 40%.  
 
A evolução é puxada por três movimentos, concordam varejistas e fabricantes. O primeiro 
deles é o dólar baixo. "A queda do dólar do patamar de R$ 3 para o de R$ 2,20 proporcionou, 
sozinho, uma redução de 27% no preço dos micros", diz Hélio Rotenberg, diretor da fabricante 
nacional Positivo. O outro ponto foi a MP do Bem, que isentou os equipamentos de PIS-Cofins, 
reduzindo a carga tributária em 9,25% para as máquinas de até R$ 2,5 mil. "Um computador 
que custava R$ 2 mil em janeiro do ano passado, hoje sai por R$ 1,3 mil", compara 
Rotenberg.  
 
O terceiro fator que alavancou as vendas foi a concessão de financiamento. Para comprar seu 
computador, Manuel Silva usou uma linha especial do BNDES, criada dentro do programa 
Computador para Todos do governo federal. O banco estatal deu o pontapé inicial, mas o 
mercado passou a andar sozinho na concessão de crédito.  
 
A Casas Bahia, o Carrefour e o Wal-Mart, por exemplo, concedem por conta própria 
financiamentos tão longos e baratos quanto os fornecidos pelo BNDES. "Nossas condições são 
até melhores", diz Eduardo Godoy, diretor de informática do Wal-Mart. "Estamos dividindo em 
25 parcelas, com taxas de 1,67% ao mês", acrescenta.  
 
Se o dólar subir até R$ 2,50, deve ocorrer um aumento de preço dos equipamentos, mas sem 
afetar o consumo, diz Rotenberg, da Positivo. Acima desse valor, as vendas podem ter alguma 
retração. Mas é consenso na indústria e no comércio de que não se trata de apenas uma onda 
de consumo.  
 
"O crescimento das vendas não é passageiro e deve se manter ao longo do segundo 
semestre", prevê Rita Bellizia, gerente comercial de informática e eletrônicos do grupo Pão de 
Açúcar.  
 
Aproveitando esse novo patamar de consumo, companhias tradicionais, como a Hewlett-
Packard, entraram no mercado de varejo, ao lado de marcas recentes, como as brasileiras CCE 
e Aiko, esta última da Evadin. "Só no programa Computador para Todos, há 43 fabricantes 
autorizados", diz Reinaldo Sakis, da consultoria IDC. No ranking da empresa existem mais de 
30 fornecedores diferentes.  
 
"Passamos a oferecer marcas que antes não tínhamos, como a Positivo e a HP", diz Vanderlei 
Marafon, diretor de eletroeletrônicos do Carrefour. Na rede, um dos campeões de vendas é a 
marca Aiko. "No segmento popular, eles foram um dos primeiros a oferecer gabinete preto, 
que virou uma febre", afirma o executivo.  
 
Com a MP do Bem, todas essas marcas começaram a ocupar um espaço que antes era do 
chamado mercado cinza, de empresas que usam peças contrabandeadas e software pirata. 



Segundo o IDC, a participação dos "cinza" diminuiu de 74% no fim de 2004 para 57% no 
primeiro trimestre deste ano.  
 
A redução do preço dos softwares, que são uma parte importante da composição do custo do 
computador, também contribuiu para esse clima. O programa Computador para Todos levou o 
sistema de código aberto Linux, cuja licença não é cobrada, para a sala de estar. Antes, o 
sistema estava restrito aos escritórios. A Microsoft reagiu e passou a oferecer o Windows 
Starter Edition, uma versão mais simples e barata de seu sistema.  
 
A reversão do quadro tem proporcionado uma elevação significativa das vendas tanto para a 
indústria como para o varejo organizado. Na Dell, que vende seus computadores diretamente 
ao consumidor, a receita aumentou 84% no ano passado e deu novo salto, de 74%, no 
primeiro trimestre de 2006. O número inclui vendas para o mercado empresarial.  
 
Para o varejo, a explosão veio em um bom momento. Por muito tempo, os telefones celulares 
foram a porta de acesso da classe C ao mundo digital. Esse potencial de vendas, no entanto, 
começou a diminuir perigosamente à medida que a taxa de penetração dos aparelhos celulares 
chegava perto do limite.  
 
"No caso dos computadores ainda existe um grande potencial de crescimento", diz Rita 
Bellizia, do Pão de Açúcar. Uma pesquisa feita pelo Instituto Fernand Braudel na periferia da 
Grande São Paulo mostra que apenas 14% dessa população tem um PC em casa e 7% contam 
com acesso à internet. A boa notícia para o setor é que 21% deles dizem que pretendem 
comprar um PC nos próximos meses. Para o varejo, é uma possibilidade de ganhar não só com 
o produto em si, mas com o crediário, já que os juros cobrados nas prestações geram uma 
receita importante.  
 
Para manter o poder de atração, os fabricantes e os varejistas têm se unido para fomentar 
ainda mais o interesse do consumidor. A HP não prevê aumento de preço na linha de consumo 
em junho, mesmo com a variação do dólar, diz Valéria Molina, diretora de negócios de 
consumo da empresa. Além de segurar o preço, a idéia é oferecer promoções para diferentes 
tipos de público, com a oferta combinada de impressoras e equipamentos multifuncionais.  
 
Até nos celulares, o mercado foi buscar inspiração. Nos Estados Unidos, Bill Gates, o co-
fundador da Microsoft, anunciou a extensão de um projeto testado inicialmente no Brasil com o 
Magazine Luiza. É o computador pré-pago. Os PCs são vendidos a R$ 1,6 mil. O usuário paga 
uma entrada de R$ 799. O restante é pago por meio de cartões que trazem créditos de horas e 
liberam o uso do computador. 
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