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 CLAROS
CRN — Os investimentos da Intel no 
Brasil vão crescer? Como a empresa 
enxerga o País?
Steve Dallman — Em algum momento nos 
próximos dois anos, o Brasil será o terceiro mer-
cado de PCs do mundo. Os investimentos que 
estamos fazendo para suportar este consumo 
estão absolutamente crescendo. Nós endereça-
mos mais contratações de pessoas para o País, 
aumentamos o número de vendedores. Os inves-
timentos em pesquisas locais também estão al-
tos, mas o maior foco é na educação e no treina-
mento. Assim, olhamos o Brasil sob duas óticas: 
como está construído o mercado de manufatura; 
e o País sendo o terceiro maior consumidor de 
PCs do mundo. Com este crescimento, é mui-
to importante estarmos aqui. A Intel olha para 
onde os produtos são feitos e consumidos. Isto 
faz do Brasil um mercado muito importante.

CRN — Como a crise afetou a empresa 
no Brasil?
Dallman — Perdemos um pouco do time to 

market no Brasil com alguns produtos. Na ver-
dade, não apenas no Brasil. Mas estamos rever-
tendo isto. Por exemplo, temos um novo produto 
— núcleos de segunda geração — a ser lançado 
no começo de 2011 e logo começaremos a pro-
dução. Estamos investindo consideravelmente 
a mais nos OEM locais, ajudando-os a ir para 
o mercado com uma defasagem menor em re-
lação ao lançamento. Estamos gastando alguns 
poucos milhões de dólares para garantir o time 
to market. Os canais podem esperar isto. Estou 
falando de lançar localmente, no pior caso, al-
gumas semanas depois — no passado, chegava 
a seis meses. 

CRN — Qual é o foco atual?
Dallman — Existe uma base de clientes muito 
diversificada. As pequenas empresas que traba-
lham fornecendo serviços em comunidades é 
algo que suportamos há décadas. Não acredita-
mos que estas empresas vão sumir, mas vão mu-
dar muito; elas se ajustarão aos produtos, como o 
fizeram ao longo dos anos. Viraram integradores 

e provavelmente devem entrar na oferta de com-
putação em nuvem. Nós fazemos tudo que é pos-
sível para manter esta base diversificada. Também 
é preciso observar que o consumo maior está nas 
pequenas e médias empresas (PMEs). Precisamos 
trabalhar mais com os integradores locais, espe-
cialmente no Brasil, que está se tornando uma 
das maiores economias globais, para ajudá-los a 
criar valor para as PMEs, para suportá-los e aju-
dá-los a crescer e a mudar o modelo de negócio 
de consumidor para este segmento.

CRN — Como eles podem fazer isso?
Dallman — Eles precisam começar olhando 
para o que fizemos em outros lugares e o que 
aconteceu ao redor do mundo com o mercado 
PME. Uma das vantagens é poder conversar com 
players dos Estados Unidos, por exemplo, para 
saber das dificuldades. Não espero que eles vão 
até os lugares; nós oferecemos isto e podemos 
contribuir muito por meio dos nossos progra-
mas. É o nosso item em particular que tem o 
maior budget.   

Uma pesquisa encomendada pela Intel Brasil e realizada pela Marco 
Marketing Consultants com 521 empresários do canal dos principais cen-
tros de tecnologia de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Hori-
zonte revela um clima de otimismo para com o País. Os números do estudo 
apontam que 86% dos participantes acreditam no aumento das vendas e 
da lucratividade de suas empresas, sendo que 79% deles indicam que este 
crescimento virá do mercado de pequenas empresas e 63% dizem que será 
de empresas de médio porte. Como terceira opção, 30% dos entrevistados 

escolheram os pequenos escritórios como segmento promissor.
Diante desse cenário, fica fácil entender o sorriso no rosto do vice-pre-

sidente de vendas e marketing e gerente-geral mundial para canais da Intel, 
Steve Dallman, durante recente visita ao Brasil, quando concedeu entrevis-
ta exclusiva à CRN Brasil. Nas quase duas horas de conversa, o executivo 
deixou claro o recado da Intel para os canais: se de um lado a companhia 
trabalha para reduzir o time to market dos produtos, do outro investe em 
treinamento para que seus parceiros consigam atender melhor às PMEs. 

Em passagem pelo Brasil, Steve Dallman, líder mundial para canais da Intel, chama a 
atenção dos parceiros para que eles entendam as necessidades das pequenas e médias 

empresas e, assim, possam endereçar a elas as melhores tecnologias 
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CRN — Que exemplos você 
dá sobre o que a Intel fez nes-
te sentido?
Dallman — Nos Estados Unidos, 
há uns dez anos, chegamos à con-
clusão de que os PCs não seriam 
mais produzidos nos EUA. Tive-
mos de mudar o canal, até porque 
as PMEs não queriam se preocupar 
com tecnologia. Assim, aumentou 
a demanda por serviços. Estamos 
mudando a maneira como endere-
çamos nosso treinamento, para fa-
lar de soluções para os negócios. 

CRN — No próximo ano, a 
maior força-tarefa será em 
educação?
Dallman — Sim, treinar nossos 
parceiros para que eles vendam me-
lhor para as PMEs. Estas empresas 
não querem que você fale sobre o 
quão rápido pode ser o computador, 
mas como ele vai ser útil para aumen-
tar as vendas e deixar a organização 
mais produtiva. Acho que é mais 
importante fazer isto nos mercados 
emergentes, que em nações mais 
maduras. Vamos usar o aprendizado 
obtido nos outros mercados.   

CRN — Existe um nicho em 
especial?
Dallman — Há um enorme poten-
cial para o crescimento da adoção 
de servidores, porque as pequenas 
e médias empresas tendem a usar 
desktops para a função e, assim, 
perdem as vantagens como segu-
rança, desempenho etc. O que fi-
zemos foi pegar o grupo de forne-
cedores de servidores para alertar 
que para as PMEs os preços eram 
muito caros. 

CRN — Com tantos mode-
los de dispositivos (netbooks, 
notebooks, desktops, tablets, 

smartphones), a Intel aconse-
lha seus parceiros a focar em 
algum em especial?
Dallman — Fazemos produtos que 
se adéquam a todos os tipos de con-
sumidores. Eu não diria a eles para 
focar em um produto em particular. 
Eles precisam atender àquilo que os 
clientes deles precisam para serem 
bem-sucedidos, de acordo com as 
necessidades de cada um, que são 
diferentes.

CRN — Além do time to ma-
rket e do foco nas PMEs, o que 
mais a Intel endereça para 
seus parceiros brasileiros?
Dallman — Outra mensagem é 
para que eles fiquem atentos às no-
vas tecnologias e acompanhem as 
mudanças. As empresas estão cres-
cendo tão rapidamente que não sei 
se os canais estão acompanhando 
e se conseguem sugerir para seus 
clientes quais são os modelos de 
dispositivos mais adequados. Os 
canais precisam entender as dife-
renças de cada um para conseguir 
oferecer isto aos clientes, porque 
eles não sabem isto.  

CRN — Quem será o novo pre-
sidente da Intel para o Brasil?
Dallman — Eu sei quem será, mas 
não posso te dizer. Fiquei muito 
feliz com o nome e uma das coisas 
que eu queria é que a pessoa falasse 
a língua local.  

CRN — Um brasileiro?
Dallman — Pode ser de Portugal 
também (risos). Mas a nomeação 
deve ocorrer em breve, dentro de 
poucos meses.  

CRN — O que a Intel pretende 
fazer com a McAfee?
Dallman — Não estamos fazen-

As empresas 
têm crescido 
tão rapidamente 
que não sei se 
os canais estão 
acompanhando
e se conseguem 
sugerir a seus 
clientes os 
modelos de 
dispositivos mais 
adequados a eles

do nada para mudar o modelo de ne-
gócio deles ou como eles concebem 
seus produtos. É uma ótima compa-
nhia que dá lucro. O ponto-chave é 
que, nos últimos anos, temos focado 
em como melhorar o desempenho e 
o poder das CPUs. Precisamos fazer 
mais que isto. Estamos nos moven-
do de provedor de componentes de 
CPUs a fornecedor para computa-
dores — e para isto temos de olhar 
coisas distintas. Uma delas é a in-
terconectividade. Acreditamos que 
tudo estará conectado, se comuni-
cando uma com a outra. A compra 
da Infineon teve este viés. Outro tó-
pico extremamente importante é se-
gurança. A aquisição da McAffe en-
dereça como nossos produtos podem 
adicionar soluções de segurança. Ela 
tem a habilidade e a tecnologia para 
prover isto. Temos de criar valor e 
cobrar soluções dentro do contexto 
de tudo conectado e se comunicando 
pela internet.

CRN — A Intel planeja seguir 
com a marca McAffe ou incor-
porá-la?
Dallman — Acho que não chegaram 
ainda a uma conclusão sobre isto, mas, 
na minha opinião, seria negligente se 
não a mantivéssemos, porque é uma 
marca forte.  

CRN — O que podemos esperar 
decorrente da compra?
Dallman — Estamos trabalhando 
em um projeto com a McAfee há 18 
meses que deve ser lançado em algum 
momento em 2011, quando passare-
mos mais detalhes. A segurança será 
cada vez mais importante no futuro, 
devido, por exemplo, a questões de 
privacidade. Temos um time muito 
talentoso trabalhando nisto, mas não 
digo que seremos líderes mundiais em 
software de segurança.
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