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Desde que foi fundada, em 1968, pelos físicos norte-americanos Gordon Moore e Robert 
Noyce, a Intel Corporation teve um crescimento proporcional à capacidade de seus 
processadores. Em quase 42 anos de existência, a empresa desenvolveu tecnologias no 
segmento de informática que alçaram a marca ao patamar de líder mundial desse mercado. 
Em 2009, pelo 18º ano consecutivo, manteve-se como o principal nome na área de chips, com 
uma fatia de 14,6% de participação. Diante de tantos predicados positivos, os profissionais da 
empresa lidam diariamente com as pressões por bons resultados e as expectativas externas 
sobre lançamentos.  
 
Na semana passada, por exemplo, a Intel anunciou a chegada às prateleiras de processadores 
superpotentes para o mercado corporativo. Um deles, o Xeon série 7500, tem desempenho tão 
impressionante, que chega a atingir três vezes a velocidade de processamento dos chips 
empresariais mais comuns. Em outra série, a 5600, o destaque é a segurança e o baixo 
consumo de energia. Esse processador consegue trabalhar melhor com criptografia sistema de 
segurança que abriga códigos cifrados, permitindo um armazenamento mais seguro.  
 
Em entrevista exclusiva, o diretor de marketing da Intel no Brasil, Cássio Tietê, falou, entre 
outros assuntos, sobre os bons resultados apresentados em 2009 e as prioridades da empresa 
para este ano. Com 22 anos de experiência em tecnologia da informação e seis meses no 
cargo, o profissional se mostrou bastante otimista em relação ao mercado nacional e a 
evolução tecnológica no país. “São anos promissores”, afirmou. Ele falou, ainda, sobre a 
necessidade de mais investimentos para o crescimento do Brasil na área e ressaltou que o 
mercado interno vive um momento tão bom que o crescimento dos negócios trará reflexos 
positivos para os consumidores, como as baixas nos preços dos produtos.  
 
Jornal do commercio - A Intel manteve a liderança do mercado mundial de chips em 
2009, apesar da crise economica. Qual é sua avaliação sobre o ano passado?  
 
Cássio Tietê - O ano passado começou com a turbulência da crise em todo o mundo, mas 
terminou muito bem, com sinais claros de recuperação do mercado. Mesmo com os problemas 
na economia, a demanda de consumo de computador continuou existindo. Para a Intel, foi 
muito bom. Para nós, o grande diferencial é investir em épocas de incertezas, de crise. Em 
2009, Paul Otellini, CEO (executivo-chefe) da companhia, decidiu que o melhor caminho era 
investir US$ 7 bilhões em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias. Foi uma decisão 
de risco, mas acertada. Com o retorno da demanda no mercado, estávamos com o pé no 
acelerador e, por isso, o resultado foi ótimo. Como empresa, nós temos um papel de ajudar a 
inventar o futuro, de abrir portas e novas possibilidades tecnológicas. A alma da inteligência 
digital são os processadores e a preocupação da Intel nesse sentido é enorme. Queremos ser, 
sempre, responsáveis por projetos de vanguarda.  
 
E a atuação da corporação dentro do Brasil no mesmo período?  
 
Aqui, tudo isso aconteceu com uma velocidade ainda maior. O Brasil atravessa um momento 
muito bom. Todos os indicadores são extremamente positivos e passamos pela crise sem 
maiores problemas. Outro aspecto importante é que a confiança do consumidor continua alta e 
o brasileiro gosta e tem costume de consumir conteúdos. Os números de permanência online e 
presença nas redes sociais são provas disso. Isso gera uma tendência de crescimento de 
mercado muito grande para nós. Do ponto de vista tecnológico, temos algumas questões a 
serem resolvidas. O panorama da banda larga no país, por exemplo, está diretamente 
relacionado ao nosso negócio. Mas estamos otimistas, porque percebemos movimentações no 
sentido de resolver essas equações. A discussão sobre o plano nacional de banda larga é 
fundamental. No geral, temos um cenário muito favorável, de crescimento ainda mais rápido 
que no exterior. No mercado corporativo, tivemos um pouco mais de dificuldades, porque foi 
um segmento que sentiu mais a crise em 2009. Mas os investimentos estão sendo retomados, 
agora, em 2010, com uma velocidade bem grande. 



 
Com a necessidade de importação dos componentes eletrônicos, o Brasil fica em 
situação desfavorável na balança comercial. Como resolver esse entrave?  
 
Boa parte dos componentes eletrônicos é, de fato, importada. É essencial que haja 
mecanismos para promover mais investimentos em pesquisas e desenvolvimento. Essa 
questão da balança comercial é histórica e ainda não foi resolvida. O lado positivo é que as 
pessoas estão buscando novidades e comprando as opções desse segmento. O reflexo disso é 
muito bom. Na minha opinião, a indústria nacional de computadores tem um papel muito 
importante no cenário nacional. É inegável que os fabricantes locais geram empregos, dinheiro 
para o país e conhecimento para que esses componentes possam ser feitos aqui.  
 
A Intel divulgou, no fim do ano passado, um documento com previsão do crescimento 
no mercado de PCs, com destaque para os desktops. Por que apostar nisso se os 
preços de netbooks e notebooks estão cada vez menores?  
 
No Brasil, o desktop ainda é muito popular. Geralmente, o primeiro computador comprado é 
aquele para toda a família, que é instalado na sala e utilizado por todos da casa. Só depois, 
quando a experiência com a máquina é positiva, as pessoas tendem a partir para os portáteis. 
É um amadurecimento natural do mercado e isso é muito forte aqui. O segmento continua 
sendo muito bom também porque há o lado corporativo do mercado. As pequenas, médias e 
grandes empresas demandam esse tipo de computador porque a relação custo-benefício ainda 
é melhor em comparação à dos notebooks.  
 
A tendência de produtos convergentes é forte e a evolução de processadores é 
determinante para isso. Quais são as expectativas para esse lado do mercado?  
 
A Intel se preocupa muito com essa plataforma de inovação e a nossa principal realização no 
sentido de convergência foi o processador Atom, que tem alto desempenho e baixo consumo 
de energia. Agora, estamos avançando em um terreno onde nunca estivemos. Ano passado, 
por exemplo, fizemos testes com protótipos em uma parceria com a Fiat. Testamos 
computadores de bordo e os resultados foram muito bons. Na própria urna eletrônica que será 
usada nas eleições deste ano, há processadores nossos estamos trabalhando para que a 
apuração seja mais rápida. Isso sem contar smartphones, automação comercial, meios de 
transporte, integração no varejo etc. Isso vai permear todo o mercado mundial nos próximos 
anos. Em breve, teremos 1 bilhão de pessoas sempre conectadas e 15 bilhões de dispositivos 
interconectados. De faróis de rua a prontuários médicos. Tudo integrado.   
 
E qual será o custo disso?  
 
No Brasil, por termos uma indústria de informática robusta, o panorama é bem favorável para 
novas plataformas, como a TV digital. Temos um celeiro legal para netbooks educacionais e 
automação industrial. Isso gera uma concentração de conhecimento no país. Existe uma 
demanda grande e o país tem um mercado sustentável sob o ponto de vista de consumo e isso 
significa redução de custo. Temos boas previsões para que cada vez mais as tecnologias 
cheguem a preços viáveis para a sociedade.  
 
Como a Intel está trabalhando a segurança de processadores?  
 
Essa é uma das questões mais importantes para nós e investimos pesado nisso. Lançamos 
uma família do processador Xeon série 5600 que consegue resolver a questão da criptografia 
90% mais rápido que outros processadores do mercado. O grande problema da criptografia é 
que ela consome muito processamento e inviabiliza muitas vezes o uso nas empresas. O 
sistema fica muito pesado e arquivos e softwares acabam não rodando bem. Agora, 
conseguimos resolver bem essa parte. Também estamos ingressando na área de 
gerenciamento. Lançamos uma plataforma com o objetivo de facilitar a vida do gestor de 
informática, para dar informações de como está a situação das máquinas em relação à 
vulnerabilidade e integridade de dados. Dessa maneira, asseguramos que o profissional possa 
gerenciar esses equipamentos sem que haja intrusão ou mau uso do sistema. 



 
Como a empresa está se preparando para aproveitar a realização de eventos como a 
Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016?  
 
Esses eventos estão gerando uma grande reflexão sobre assuntos ligados à infraestrutura. O 
Brasil fará melhorias no transporte e na área da construção civil, por exemplo, mas também 
vai passar por uma reforma na infraestrutura digital. Precisamos de uma banda larga 
adequada, com bom nível nas cidades e bons serviços para a população. Ao se transformar em 
vitrine, o país mobiliza investimentos externos com ótimos efeitos diretos na economia. Será 
excelente oportunidade para o Brasil dar um grande salto qualitativo no que se refere às 
cidades digitais e à banda larga. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 abr. 2010, Seudinheiro, p. B-8.   


