
 

 

 

 

Intel e Igreja Universal aliam-se para vender PCs  

Camila Fusco 

 
A Intel e a Igreja Universal do Reino de Deus uniram-se para 
promover um verdadeiro "milagre da multiplicação dos PCs" entre 
micro e pequenas empresas brasileiras. Desde o início desta semana, 
está disponível um serviço de vendas por telefone de três pacotes de 
equipamentos com condições especiais de financiamento.  
 
As empresas que participam da iniciativa junto com a Intel são a 
Novadata (fornecedora dos PCs e notebooks), a Samsung 
(responsável pelso monitores), a Lexmark (responsável pelas 
impressoras e multifuncionais) e a Total Solution Provider, que 

fornecerá o software de gestão empresarial (ERP).  
 
"A Intel acredita que para as pequenas empresas crescerem, seja necessário o uso da tecnologia, 
assim como a Universal entende que a informatização seja essencial para melhorar as condições 
de trabalho dessas empresas. Esse projeto em conjunto surgiu dessa preocupação e está em uma 
sintonia bastante afinada", destaca José Rogério de Melo, gerente de campanhas de marketing da 
Intel para a América Latina.  
 
Atualmente existem três configurações de equipamentos disponíveis. A primeira inclui um PC com 
processador Intel Celeron, impressora jato de tinta e pacote de software por R$ 2.099 à vista ou 
em até 24 parcelas de R$ 130,93.  
 
 A segunda versão leva um PC com processador Intel Pentium 4, multifuncional (impressora, fax, 
scanner e copiadora) e pacote de software por R$ 2.799 à vista ou em até 24 prestações de R$ 
174,39. Outra opção disponível é o notebook com processador Intel Celeron, multifuncional e 
pacote de software por R$ 4.444 à vista ou em até 24 parcelas de R$ 276,52. O financiamento é 
feito por meio do banco Finasa.  
 
O pacote do software engloba ainda sistema operacional Microsoft Windows XP, Corel Office 2000 
com processador de texto (WorldPerfect 2000), planilha eletrônica Quattro Pro 2000, software de 
apresentações Corel Presentations 2000 e software de gerenciamento de informações pessoais 
(CorelCentral 2000).  
 
Segundo o gerente da Intel, usuários residenciais também poderão adquirir os kits. Ser membro 
da Igreja Universal também não é requisito essencial para efetuar a compra. "Mais do que fazer 
uma promoção de vendas, é importante considerar o conceito de solução de negócios. Nosso foco 
é introduzir uma nova forma de trabalho às micro e pequenas empresas. Por outro lado, essa 
parceria não exclui os usuários domésticos, é uma parceria sem empecilhos", destaca.  
 
A união e os pacotes estão garantidos pelo menos até o final do ano, de acordo com Melo, mas 
poderão ser mantidos no ano que vem. A expectativa da Intel é de vender 10 mil PCs até o final 
do ano. O telelefone de vendas é o 0300-789-8334 e o serviço funciona de segunda à sexta-feira 
das 9h às 21h. Aos sábados, o atendimento é das 9h às 15h.  
 
Melo destaca ainda que a parceria com a Igreja Universal não é a primeira da Intel para incentivar 
a tecnologia entre as micro e pequenas empresas. A companhia estabeleceu neste ano, por 
exemplo, um trabalho conjunto com a Associação Comercial de Sorocaba a fim de desenvolver 
soluções para os pequenos comerciantes da região.  



 
Outras parcerias também para promover a inclusão digital entre as micro e pequenas empresas 
da região também estão nos planos da Intel para os próximos meses.  
 
Segundo a Igreja Universal do Reino de Deus, de seus cerca de 5 milhões de fiéis, 600 mil são 
pequenos e médios empresários.  
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