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Há 21 anos na Intel, Tom Kilroy,
vice-presidente mundial de ven-
das e marketing da empresa, diz
que nunca esteve tão animado
com o mercado. A afirmação pa-
rece contraditória, uma vez que a
Intel tenta entrar no segmento de
tablets e de smartphones, atuais
meninas dos olhos da indústria de
eletroeletrônicos. As vendas glo-
bais de PCs continuam fortes,
com alta de 13,6% em 2010, mas
smartphones tiveram um avanço
de 74,4% no período, segundo a
consultoria IDC. E, pela primeira
vez, no quarto trimestre de 2010,
o total de celulares inteligentes
comercializados no mundo supe-
rou o de PCs. “Há 20 anos, eu não
imaginaria fazer o que faço hoje.
Se nosso maior desafio é entrar
em smartphones, ótimo. É uma
categoria novinha em folha”, diz.

Smartphones surgem como
parte da estratégia da empresa de
levar seus processadores para
equipamentos além de computa-
dores, mercado que a Intel domi-
na, com 80,7% de participação
em 2010, segundo a IDC. Mas a
empresa quer ganhar espaço em
um segmento maior: o de dispo-
sitivos que se conectam à web,
como sistemas de entretenimen-
to em automóveis, câmeras de
segurança e televisores.

“Nosso negócio principal nun-
ca esteve tão saudável, mas esta-
mos perto de começar a disputar
uma categoria na qual não esta-
mos presentes [smartphones] e
de sermos um competidor im-
portante em tablets. Além disso,
estamos em elevadores, em câ-
meras de segurança de aeropor-
tos. Trata-se de abrir este mun-

do.” Apesar do otimismo, o desa-
fio é grande. “Entrar em um novo
mercado, com competidores for-
tes e um ecossistema próprio, é
muito difícil”, admite Kilroy.

Aos 43 anos, a Intel tem como
rival a ARM, de 21 anos, principal
nome em tablets e smartphones.
“Por muito tempo, os tradicionais
fabricantes de chips voltaram-se
para o mercado de PCs, com alta
concorrência. Mas o avanço do
segmento de smartphones foi rá-
pido e surgiram gigantes”, diz
Luciano Crippa, gerente de pes-
quisas da IDC.

Para tornar-se um competidor
forte nessa área, Kilroy aposta na
expertise da Intel. Ele traça um
paralelo com a chegada da empre-
sa ao segmento de servidores, an-
tes dominado por HP e IBM. A In-
tel detém 93% deste mercado.
“Há 15 anos, as pessoas diziam
que não conseguiríamos competir
neste setor. Hoje, fazemos bilhões
de dólares e somos lucrativos em
servidores porque nossa arquite-
tura foi otimizada para este am-
biente”, diz. “Viemos do nada
para sermos bem-sucedidos em
servidores. Essa é a energia que
temos para celulares”, completa.

Outro elemento é fazer parce-
rias com a indústria de software.
“Queremos ser a arquitetura para
qualquer sistema operacional, seja
ele Microsoft, Google ou Megoo”.
O desenvolvimento do Megoo,
sistema operacional criado em
parceria com a Nokia, continuará,
apesar da opção da companhia
finlandesa pelo Windows, o que
deixou a Intel sem hardware para
avançar mais rapidamente em
smartphones. “Acreditamos que
poderemos vencer. Será no ano
que vem? Não. Temos que pensar
nos próximos cinco anos”. ■

Intel enfrenta o
desafio de ir além
do computador
Objetivo da companhia é ganhar mercado em tablets e
conquistar espaço entre os fabricantes de smartphones

COMPUTADORES

346,2 mi
Foi o total de PCs vendidos em todo
o mundo no ano passado. A taxa de
crescimento na comparação com
2009 é de 13,6%, de acordo com
levantamento da consultoria IDC.

“Telefones celulares
são uma categoria
com rápido
crescimento e neste
momento nós não
estamos no jogo.
A ARM fez um
excelente trabalho
na categoria na
qual ela é forte.
Nós tivemos um
desempenho
muito bom onde
somos fortes

Tom Kilroy

SMARTPHONES

302,6 mi
Foi o montante de telefones
celulares inteligentes
comercializados globalmente
no ano passado. Segundo a IDC,
o avanço foi de 74,4%.

FATURAMENTO

US$ 43,6 bi
É a receita global da Intel no ano
passado. O resultado representa alta
de 24% na comparação com 2009.
O lucro líquido da companhia
totalizou US$ 11,7 bilhões no período.
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