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A Intel já alcança centenas de milhões de pessoas com os seus processadores. Mas Paul 
Otellini está de olho mesmo é nos bilhões. 
 
O diretor-presidente da gigante do Vale do Silício não está satisfeito em apenas fornecer os 
cérebros eletrônicos para os computadores convencionais. Ele também quer colocar 
processadores da Intel no bolso das pessoas, para aproveitar a tendência crescente de acesso 
à internet por celular e outros portáteis. 
 
Isso não será fácil. A Intel já fracassou em sua primeira investida nesse mercado, dominado 
por fabricantes que licenciam tecnologia da ARM Holding PLC. Em vez disso, a empresa 
resolveu promover a idéia de "aparelhos de internet móvel", ou MID, na sigla em inglês 
eletrônicos cujo tamanho está entre um celular e um notebook assim como a nova geração de 
computadores portáteis chamada netbooks, que custam US$ 300 ou menos. 
 
Portáteis como esses precisam de processadores com baixo consumo de eletricidade, para 
aumentar a duração da bateria. A produção de processadores mais baratos é outra prioridade. 
A Intel, cujos produtos são vendidos a partir de US$ 100, tem que lucrar com produtos como a 
nova linha Atom, vendida a partir de US$ 20. 
 
Otellini, que assumiu o cargo em maio de 2005, já começou a cortar os custos para concorrer 
com a Advanced Micro Devides Inc. em seu mercado e para conquistar novos segmentos. Ele 
chefiou uma reestruturação que reduziu o número de empregados de 103.300 para 84.600, e 
conseguiu fazer com que os engenheiros projetassem novos processadores mais rapidamente. 
 
Otellini, de 57 anos, falou na semana passada ao Wall Street Journal sobre os planos da Intel. 
Trechos: 
 
WSJ: O sr. calculou recentemente que 20% da população mundial está conectada à internet, e 
sugeriu que existe aí uma oportunidade para a Intel. Como fará isso? 
 
Paul Otellini: No ritmo atual, o número de celulares vendidos será o suficiente para que dentro 
de dez anos cada habitante do planeta tenha um.  
 
Agora, os italianos terão três e outros povos, nenhum, então é uma média. Mas o conceito de 
que um produto é tão onipresente que todos tenham um nunca aconteceu antes. Nem 
televisor é um para cada pessoa. 
 
O celular pode ser o primeiro produto a atingir essa marca. Não é exagero dizer que todas 
essas coisas terão acesso à internet. 
 
WSJ: Mas processadores para celular nunca foram o forte da Intel. 
 
Otellini: Nosso plano era acompanhar o antigo mercado de celulares inteligentes, enquanto 
eles se desenvolviam num cronograma de dez anos. Agora a nossa visão mudou 
completamente. O fato é que os telefones estão mudando para pequenos computadores com 
acesso à internet e que também fazem chamadas. 
 



Eu acho que o iPhone é um bom exemplo disso. Para mim, esse é o paradigma que nos 
permite entrar no jogo, porque somos bons em miniaturização, somos bons em integração, 
somos bons em alto desempenho. Toda a internet funciona com arquitetura Intel. 
 
Está de acordo com o novo paradigma o fato de que acrescentamos esses processadores 
baratos da linha Atom à linha de produtos, ou seja, usamos a tecnologia mais avançada que 
temos para construir os chips menores e mais econômicos possíveis em vez de só construir 
microprocessadores para laptops, computadores de mesa e servidores. 
 
WSJ: Como é que esses novos aparelhos de internet móvel, ou os MIDs, se comparam com os 
celulares? 
 
Otellini: Daqui a um tempo será impossível distinguir. Eu acho que todos os celulares terão 
acesso à internet, de uma maneira ou de outra. Os aparelhos de internet móvel são um meio 
de diferenciar a categoria da qual estamos falando dos celulares inteligentes ou BlackBerries 
que contam atualmente com um acesso à internet muito rudimentar e, por exemplo, um 
notebook, que tem total capacidade de acesso à internet.  
 
WSJ: O sr. espera que seus chips integrem os novos iPhones e quetais? 
 
Otellini: Todos os grandes fabricantes têm uma família de produtos e estão em contato 
conosco.  
 
Nessa categoria de aparelho de internet móvel, há três classes de clientes de atacado que têm 
se aproximado de nós. Os fabricantes de computadores, todos de olho nisso como uma 
oportunidade de expansão ou talvez como um meio de defender o segmento de notebooks. Os 
fabricantes de telefones celulares, é óbvio. E em muitos casos as operadoras, que gostariam 
de ter seus aparelhos de marca própria. 
 
WSJ: Qual o tamanho que o sr. acha que terá o mercado para MIDs e netbooks? 
 
Otellini: Eu acho que esses segmentos (de chips) chegarão a US$ 10 bilhões cada. Agora o 
problema é: qual será a nossa fatia? Eu já disse que não buscaremos uma meta como 1,3 
bilhão de celulares - ainda. Mas, para começar, estamos de olho nos 10% e 20% do segmento 
mais caro. 
 
WSJ: A empresa crescerá organicamente nessas novas áreas ou poderá comprar alguma já 
estabelecida no mercado? 
 
Otellini: Estamos abertos. Mas até agora as aquisições que fizemos nos últimos anos foram 
relativamente pequenas e serviram para preencher lacunas estratégicas. Todas elas são 
aquisições na faixa dos US$ 25 milhões aos US$ 300 milhões, então é fácil integrá-las e meio 
que deixá-las por conta própria para que desenvolvam suas tecnologias. 
 
Há bem poucas aquisições que deram certo na área de tecnologia. Por isso somos cautelosos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 abr. 2008, Empresas, p. B9 
 


