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Em 2004, os brasileiros conheciam mais a marca Pentium do que sua própria criadora, a Intel 
– essa vista por muitos como uma empresa de telefonia, por causa do sufixo “tel”. Com a 
campanha “Eu mereço um Intel”, diz a empresa, o reconhecimento entre os consumidores 
aumentou. 

Agora, após cinco anos, a Intel lança uma nova campanha institucional. O anúncio de 
“Apaixonados pelo Futuro” foi feito nesta terça-feira (04/08), por Elber Mazaro, diretor de 
marketing da empresa no Brasil. 

De acordo com o executivo, a iniciativa não está relacionada à multa de US$ 1,45 bilhão 
aplicada à Intel por uma comissão da União Europeia no primeiro semestre como medida anti-
truste – o que resultou num prejuízo de US$ 398 milhões no período entre abril e junho. 
Segundo Mazaro, a companhia trabalha nessa campanha desde o ano passado e o objetivo é 
fortalecer a marca. 

“Queremos maior relevância para a marca Intel, fazendo com que as pessoas nos conheçam 
mais e que isso influencie na sua decisão na hora de comprar”, ressaltou, enfatizando que o 
Brasil deve se tornar o terceiro maior mercado de PCs do mundo entre 2010 e 2011. 

Diferente da última campanha, a Intel quer agora conquistar um novo perfil de consumidor: 
não são os early-adopters, que correm para adquirir produtos com tecnologias novas, mas sim 
os “essencialistas”, que enxergam a computação como necessidade básica. Segundo Mazaro, 
35% dos brasileiros têm essa característica. 

Ganhar mercado não é fundamental, afinal 85% dos computadores vendidos no Brasil são 
equipados com microprocessadores da companhia. No mundo, são oito a cada dez. A intenção 
é evitar o crescimento das concorrentes. 

Novela das oito 

Histórias de engenheiros da Intel, como a do co-criador da porta USB, serão exibidas 500 
vezes na TV aberta e 4 mil em emissoras segmentadas – o primeiro comercial passará nesta 
terça-feira durante intervalo da novela “Caminho das Índias”. 

Além disso, serão veiculadas peças publicitárias em revistas de grande circulação e mais de 
1,7 mil spots de 30 segundos em estações de rádio, sem contar as ações na internet – todas 
enaltecendo a equipe de 80 mil engenheiros, técnicos, mestres e PhDs que atuam na 
companhia. 

Durante o encontro com a imprensa, Mazaro não revelou o investimento feito mas apontou 
que ultrapassa a barreira dos milhões de dólares. Além do Brasil, mais cinco países – 
Alemanha, China, Estados Unidos, Índia e Japão – são alvos da campanha, que deve ser 
veiculada pelo menos até dezembro. 

Mais informações em http://www.intel.com/pt_BR/tomorrow/index.htm 
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