
Custo Brasil ainda atrapalha investimentos, diz Intel 
Vitor Cavalcanti 
 
Diretor de marketing para AL, Elber Mazaro, afirma que não ter laboratório no País envolve 
questões como impostos e lei trabalhista 
 
O Brasil tem despertado nos últimos a atenção de muitas multinacionais, não apenas da área 
de tecnologia da informação, dispostas a instalar um centro de desenvolvimento por aqui. São 
unidades voltadas à criação de software, controle de operações, design de produtos, entre 
outros. Mas nem todas que são atraídas pelo bom momento econômico do País optam por ter 
um desses centros aqui. E, entre os motivos, está o chamado custo Brasil, além de gargalos de 
infraestrutura e educação.  
 
A Intel é uma dessas companhias. Embora a sede da fabricante para América Latina esteja 
baseada em São Paulo, a empresa não possui plantas de desenvolvimento ou design no País. 
Um dos casos mais recentes foi a instalação de um Software Lab em Córdoba, na Argentina. O 
Brasil estava na disputa, mas, de acordo com Elber Mazaro, diretor de marketing da Intel para 
AL, o país vizinho ofereceu as melhores condições, inclusive no que diz respeito à mão de obra 
qualificada. Na região, a Intel mantém ainda um Design Center, no México, e um Global 
Shared Services e o Assembly and Test Plant na Costa Rica.   
 
E por que não o Brasil? Pela explicação dos executivos da fabricante, uma série de fatores 
explica essa geografia. Mazaro, entretanto, deixa a entender que no topo dos problemas está o 
custo Brasil, expressão usada para compilar impostos, lei trabalhista, entre outros pontos. 
Além disso, o executivo cita a questão de mão de obra especializada e infraestrutura. "O Brasil 
tem todo um caminho pela frente. Não existe um motivo para não ir a um lugar, mas uma 
série de fatores que vai do custo, passa pela mão de obra, falar inglês, incentivos e parcerias 
oferecidos pelo governo. É uma competição e o Brasil é sempre considerado."  
 
Mazaro cita ainda que o País já ganhou em algumas disputas como quando foi formado um 
grupo para estratégia de produtos para mercados emergentes, afirmando que tem um 
brasileiro com posição global trabalhando para essa iniciativa a partir do Brasil. Apenas a 
operação comercial que a Intel mantém por aqui tem custo elevado, calcula o executivo, por 
envolver salário, imposto, aluguel de espaço, entre outros. Sobre a Costa Rica, a explicação 
passa por diversos pontos, mas um fundamental é a aduana ser totalmente digitalizada, o que 
facilita importação e exportação de produtos, algo ainda complexo no Brasil.  
 
É verdade que o País possui diversos obstáculos para superar e vive um problema sério na 
disponibilidade de gente especializada, como vocês poderão conferir no Especial Carreira que 
circula na edição de novembro de InformationWeek Brasil, mas uma série de companhias têm 
se esforçado para estar aqui de alguma forma. Recentemente, a Nokia Siemens Network 
anunciou a abertura de um centro de operações instalado em São Paulo. A SAP tem o SAP 
Labs, no Rio Grande do Sul, e o Co-Innovation Lab, que fica na capital paulista. E não falamos 
em manufatura, mas geração de conteúdo e trabalho de inteligência.  
 
A Intel deixa claro que o Brasil não está fora do foco, mas que, para abrigar algum centro da 
companhia, precisará evoluir nos pontos citados. Para Mazaro, esta necessidade de melhorias 
em impostos, mão de obra e processos para importação e exportação, por exemplo, torna-se 
crucial para a fabricante pelo fato de todos os centros atuarem de forma global e não local ou 
regional como algumas corporações fazem. Ele lembra ainda que existe um trabalho de 
conversa com governos e universidades que pode gerar frutos no futuro.  
 
*O repórter viajou à Campos do Jordão a convite da Intel 
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