


INTEL TROPEÇOU. E SE
levantou. Depois de amargar
urna forte queda nos resulta-

dos, sofrer com a desvalorização de
suas ações e perder alguns pontos de
participação de mercado, a maior fabri-
cante de processadores do mundo co-
memora a volta aos bons tempos. O
balanço de 2007 registra um lucro ope-
racional de US$ 8,2 bilhões, com alta
de 45% em relação ao ano anterior. A
receita atingiu US$ 38,3 bilhões, 8% a
mais que em 2006. Os números pouco
têm a ver com a crise enfrentada em
2006. Na época, a Intel foi afetada pelo
esfriamento do mercado de processa-
dores e pelo crescimento de sua maior
concorrente, a AMD. O lucro anual da
companhia caiu 42% em relação a 2005,
totalizando US$ 5 bilhões. A receita
em 2006 foi de US$ 35,4 bilhões (9% a
menos que em 2005) e o lucro por ação
foi de US$ 0,86 por ação, uma queda
de 39%. "Acreditamos que a Intel
atualmente oferece uma linha de pro-
dutos superior à da AMD. Para nós, a
Intel concretizou sua recuperação e
continuará ganhando participação de
mercado em processadores para servi-
dores, desktops e notebooks", comenta
o analista Kevin Cassidy, da corretora
Thomas Weisel Partners. Legal, mas e
o Brasil com isso? A resposta: O princi-
pal empurrão dessa recuperação veio



do desempenho dos países emergentes, sobretudo
da China, que acaba de receber um novo fundo de
investimentos da Intel Capital de US$ 500 mil-
hões. O Brasil também teve papel importante,
mas, no QG da corporação, o País é mesmo visto
como a grande aposta para o futuro. A posição de
destaque do Brasil fica clara com o envolvimento
pessoal do lendário Craig Barrett, atual chair-
man, em um projeto de inclusão digital da Intel no
País (leia reportagem a seguir e a entrevista
exclusiva com Craig Barrett}.

Para virar o jogo no mundo, a gigante passou
por urna profunda reestruturação: vendeu divi-
sões, demitiu mil funcionários e foi à caça de no-
vos compradores. E onde eles estavam? Em mer-
cados emergentes, nos quais as vendas de compu-
tadores crescem sem parar. Por isso, a Intel mu-
dou parte de suas fábricas de componentes e
laboratórios para países em desenvolvimento.
Hoje, mais da metade da receita da empresa
vem da África e das Américas - há uma década
esse número não passava de 15%. O interesse
pelo Brasil aumentou com a estabilidade econô-
mica e o crescimento do País. "O incentivo fiscal
e o crédito mais acessível foram iniciativas do
governo que promoveram a inclusão digital. Isso
fez com que o mercado brasileiro explodisse",

diz Oscar Clarke, presidente da Intel no Brasil.
"Em 2010 seremos o terceiro maior mercado de
computadores no mundo. A tendência da Intel é
investir cada vez mais no Brasil." De acordo
com o IDC, o Brasil encerrou 2007 na quinta po-
sição no ranking mundial de vendas de PCs,
com 10,7 milhões de unidades, aumento de 38%
ern relação a 2006. O Brasil também foi líder na
América Latina, com fatia de 47,3%.

De olho nesse crescimento, a companhia pas-
sou a concentrar parte de seus esforços para

atender às necessidades do mercado
brasileiro. Em 2006, anunciou um fun-
do de US$ 50 milhões para comprar
participações acionárias em empresas
de tecnologia no País. No ano seguin-
te, firmou um acordo com a fabricante
brasileira de componentes digitais Di-
gitron para iniciar a montagem de
uma de suas linhas de placas-mae no
Brasil. As placas-mae Intel montadas
no País ficariam 20% mais baratas.
Enquanto investia na indústria local, a
Intel realizava por aqui projetos pilo-
tos de WiMax, evolução da rede de in-
ternet sem fio Wi-Fi, que oferece cone-
xões de até 75 Mbps em um raio de 50
km - tecnologia que será predominan-

te no futuro. A companhia pretende lançar no
País, no segundo semestre, plataformas de note-
book baseadas com o processador Intel Centrino
com acesso a Wi-Fi e WiMax. A empresa tem
participado do processo de inclusão digital dos
brasileiros - e, por tabela, ajuda a aumentar o
contingente de consumidores de seus produtos.
Tais investidas têm surtido efeito. A participação
da Intel no mercado brasileiro até meados de
2004 encontrava-se em 57%. Hoje, subiu para
82%. De acordo com o Armário Informática
Hoje, sua receita líquida no Brasil em 2007 foi de
US$ 435 milhões, 1,18% a mais que em 2006. A
participação nos negócios globais ainda é tímida,
mas o potencial tem atraído a atenção dos che-
foes da corporação. Craig Barrett que o diga.
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