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Um grande número de PCs envelhecidos e a chegada do Windows 7, da Microsoft, poderá levar 
as companhias a investirem novamente em computadores em 2010, de acordo com o 
executivo da maior fabricante de chips do mundo. 
 
Os comentários feitos por Paul Otellini, o executivo-chefe da Intel, sublinham o otimismo 
reinante no setor de tecnologia, que no próximo ano testemunhará um retorno do seu 
segmento mais rentável, de vendas a companhias, no lugar de vendas a consumidores 
individuais. 
 
"Acredito que os orçamentos das companhias foram restringidos de forma muito agressiva no 
fim do ano passado. Em termos de renovação de PCs, porém, espero que isso aconteça em 
2010. Os PCs em atividade estão ficando envelhecidos, a maioria dos notebooks das 
companhias já tem mais de quatro anos de idade, os micros de mesa já têm mais de cinco 
anos e precisam ser renovados", disse o executivo. 
 
Otellini também destacou o lançamento do sistema operacional Windows 7 pela Microsoft no 
próximo mês, dizendo que ele terá um grande impacto sobre os gastos das companhias. 
"Acredito que o Windows 7 ajudará a liderar uma renovação nas companhias e estamos 
cautelosamente otimistas de que veremos isto em 2010." 
 
Mas nem todas as atualizações do Windows resultaram em aumento nos gastos das 
companhias, sendo que o lançamento do Vista em 2007 foi considerado uma decepção.  
 
Os comentários de Otellini ressaltam a crescente confiança da Intel, de que o setor de 
tecnologia está saindo da retração econômica com velocidade superior à de outros setores. A 
Intel elevou a sua projeção para o terceiro trimestre na semana passada e a Dell fez 
comentários otimistas, levando muitos observadores a acreditar que uma retomada na venda 
de PCs seria iminente. Mas a ascensão dos notebooks e netbooks está causando uma guinada 
na venda de computadores, distanciando-se dos PCs de mesa tradicionais. 
 
Otellini chamou o computador de mesa de "espécie em extinção". Mas disse que os notebooks 
e netbooks são uma "ferramenta de produtividade fundamental". 
 
Perguntado sobre se o equipamento dominante no futuro seria um telefone móvel ou um 
laptop, ele disse: "Acho que isso não importa; acredito que as pessoas terão equipamentos 
diferentes para usos diferentes, e eu jamais renunciarei ao meu laptop em troca do telefone 
mais inteligente". 
 
Atribui-se a Otellini o resgate da Intel de uma fase difícil, quando ele se tornou o quinto 
executivo-chefe na história de quatro décadas da companhia. O executivo promoveu uma 
grande reestruturação que levou quase 20 mil pessoas a perderem seus postos de trabalho, 
mas ele credita a isso o fato de ter conseguido remodelar a Intel antes da retração econômica 
atual. 
 
Otellini coloca-se na figura dos seus quatro antecessores: Robert Noyce, Gordon Moore, Andy 
Grove e Craig Barrett, descrevendo-os, respectivamente, como empreendedor, incentivador de 
ciências, tecnólogo e guru em gestão. "A combinação da observação destas quatro pessoas e 
dos seus estilos foi realmente o caldo em que fui criado e que me deu as características que 
uso hoje para conduzir a companhia", disse Otellini, que entrou na Intel em 1974.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4, 5, 6 e 7 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B2. 


