
A NOVA INTEL
A gigante dos chips aposta tudo num plano
para sair dos bastidores da computação e
ocupar o centro do entretenimento digital
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para garantir uma vasta quantidade de fil-
mes, músicas e jogos para esses PCs."

Outra preocupação de Otellini é com
a concorrência cada vez mais acirrada da
AMD. Embora ainda seja uma empresa
muito maior (35 bilhões de dólares de fa-
turamento anual, ante 5,8 bilhões da ri-
val), ou talvez justamente por isso, a In-
tel vem sofrendo algumas derrotas técni-
cas importantes. A AMD saiu na frente
no lançamento da nova geração de chips
de 64 bits e seus produtos têm sido mais
bem avaliados em testes conduzidos por
especialistas. A participação de mercado
da empresa também tem crescido —18%
mundialmente e 40% no Brasil —. e as
ações da companhia vêm subindo, enquan-
to as da Intel caíram no início do ano. Pa-
ra tentar manter a liderança tecnológica,
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da Intel, há dez meses. Paul
Otellini viu-se incumbido da
maior transformação dos 37

anos de história da gigante dos chips. As
periódicas melhorias na performance téc-
nica dos microprocessadores, que sempre
nortearam os rumos da empresa, já não
seriam suficientes para o sucesso. A Intel
não queria — nem poderia — continuar
vendendo apenas velocidade. O marke-
ting seria tão ou mais importante que os
avanços da Lei de Moore, que garante
chips duas vezes mais rápidos pela meta-
de do preço a cada 18 meses. A própria
elevação de Otellini ao cargo era um in-
dício disso. Ele é o quinto presidente da
história da Intel — e o primeiro que não
vem da área técnica. •

Hoje, a nova Intel toma forma. O
plano começou com um redesenho
das linhas de negócio da empresa
e culminou com dois anúncios sur-
preendentes: um novo logotipo, o
primeiro em mais de 25 anos, e a
morte de uma das marcas mais co-
nhecidas do mundo da computa-
ção, o Pentium. "A Intel tem
uma das marcas mais va-
liosas do mundo, mas
queremos fortalecê-la
ainda mais", disse
Otellini em entrevis-
ta a EXAME. "Va-
mos estabelecer uma
conexão emocional
mais forte com nossa
audiência."

Hector Ruiz, da rival
AMD: no retrovisor

A Intel precisa dessa conexão. Em pri-
meiro lugar, para seguir crescendo. Em-
bora ainda haja muito espaço para a ven-
da de computadores nos países emergen-
tes, nos principais mercados da empresa
a venda de PCs está se estabilizando. Em
janeiro, na principal feira de eletrônicos
do mundo, a CES. Otellini anunciou uma
das maiores apostas da Intel para criar um
novo mercado, diretamente voltado para
os consumidores. Trata-se da plataforma
Viiv (pronuncia-se "vaiv"), um conjunto
de tecnologias desenhado para montar
computadores que fiquem na sala e pos-
sam ser operados com um controle remo-
to, em vez de moiise e teclado. A ideia de
Otellini é ter o coração de um novo tipo
de máquina, capaz de organizai" e exibir
músicas e filmes digitais. Com a explo-

são das conexões em banda larga e a
crescente oferta de conteúdos digi-
talizados, a estratégia parece lógi-
ca. Mas a Intel não é a única empre-
sa interessada na sala de estar. Gra-

vadores digitais de vídeo, conso-
les de videogame e —
por que não — os pró-

prios fabri-
cantes de TV
querem con-
quistar essa

nova fronteira da
computação .
Otellini diz que

isso não é um pro-
blema. "Já existem

mais de 110 equipamen-
tos baseados na tecnologia
Viiv, e temos acordos com
mais de 50 grandes em-
presas de entretenimento



TOMA FORMA
Otellini também acaba de anunciar uma
nova linha de chips para computadores
portáteis, chamada Centrino Duo, que con-
somem menos energia e, portanto, per-
mitem maior duração das baterias de lap-
top — uma demanda antiga dos usuários
desses equipamentos.

Há outras frentes da estratégia de cres-
cimento, como as redes de internet sem
fio, especialmente a tecnologia WiMax, e
o setor de saúde. "Com o envelhecimen-
to da população, nunca houve uma neces-
sidade tão grande de melhoria da qualida-
de e corte de custos com auxílio da tecno-
logia", diz Otellini. "Em 2025, teremos
1,2 bilhão de pessoas com mais de 60 anos.
Isso representa uma grande oportunida-
de." Há muito tempo a Intel fala na digi-
talização da saúde, mas até agora não se
viu muito de concreto. O anúncio que mais
causou impacto, porém, foi a chegada dos
primeiros computadores Apple com chips
Intel, Embora a Apple tenha menos de 5%
do mercado mundial de computadores,
Otellini está interessado no impacto de
imagem. "E a oportunidade de ter a em-
presa de computadores mais inovadora do
mundo como nossa cliente."

Otellini vem ao Brasil no final de mar-
ço, na visita anual que o CEO da Intel faz
ao pais. Não há grandes eventos previs-
tos. Não é desta vez que a tão esperada
fábrica de processadores será anunciada
— a mais nova unidade da empresa será
construída no Vietnã. Sobre os planos pa-
ra mercados emergentes, Otellini diz ape-
nas que não acredita em iniciativas como
a do computador barato, abraçada com
entusiasmo pelo governo brasileiro. "E
preciso equilibrar hardware, software e os
elementos do ecossistema. Crianças nu-
ma escola, por exemplo, aproveitam me-
lhor um computador que é fácil de usar e
é capaz de rodar uma série de programas
educativos. O preço não é tudo." •
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Text Box
Fonte: Exame, ano. 409, n. 6, 29 mar. 2006




