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Quarta 
geração de 

processadores 
core e 

renovação 
da base de 

computadores 
na américa 
Latina são 

oportunidades 
Listadas peLa 

inteL em seu 
soLutions 
summit (iss)

D
e um lado, expectativas em 
torno da quarta geração 
dos processadores Intel 
Core, que chegará no 
segundo trimestre do ano: 
os chips permitirão novas 

experiência ao usuário, como comando por 
voz, reconhecimento facial substituindo 
a utilização de senhas, toque em todos os 
dispositivos, capacidades híbridas, combi-
nando o desempenho de um notebook com a 
praticidade de um tablet; atualização cons-
tante de conteúdo, mesmo com a máquina 
em descanso, transmissão de conteúdo via 
display wireless (Widi, da sigla em inglês) e 
videoconferência em HD.

Do outro, um ambiente de vendas em po-
tencial, com cerca de 48 milhões de compu-
tadores da América Latina possuindo mais de 
quatro anos de uso, além de uma perspectiva 
de 2,6 milhões de pessoas comprando sua pri-
meira máquina apenas no Brasil.

No meio disso, o canal como unificador 
desses dois mundos. Foi com essa mensagem 
de inovação tecnológica e amplo espaço de 
crescimento que Kirk Skaugen, vice-presiden-
te e gerente geral do grupo de PCs da Intel, 
fez sua apresentação do Intel Solutions Sum-
mit 2013, realizado em Los Angeles (Estados 
Unidos), no fim de março.

Claro que nem tudo são f lores. Não se 
pode esquecer que a IDC apresentou agora, 
em 19 de março, uma pesquisa indicando 
que a queda de 2% nas vendas em 2012 levou 
o Brasil para a quarta posição no mercado 
mundial de PCs, f icando atrás, agora, de 
Japão, China e Estados Unidos. Foram 15,5 
milhões de unidades,  sendo 8,9 milhões de 
portáteis (notebooks, netbooks e ultrabooks) 
e 6,6 milhões de desktops.

Contudo, segundo o executivo, a chega-
da dos dispositivos móveis, especialmente os 
tablets, fez com que os consumidores adias-
sem a troca de seus computadores. “Mais 

em uma base desatualizada
Oportunidade
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kirk skaugen, vp do grupo de pcs: “o futuro é recheado de telas touch”

Competir por 
preço é impossível

 “Existem duas Américas Latinas: uma mais aberta e outra 
mais fechada.” É neste cenário que Marcelo Bertolami, diretor 
de vendas e canais da Intel para a região, pontua que o canal de 
tecnologia deve atuar com foco em flexibilidade. “O parceiro pre-
cisa estar apto a trabalhar e se adaptar a essas duas situações”, 
ponderou, durante entrevista concedida durante o ISS 2013.

Segundo o executivo, o principal diferencial do parceiro de 
negócios, em relação às fabricantes, é que ele possui capaci-
dade de adaptação frente às necessidades do cliente. E é neste 
ponto que, diferentemente das outras regiões atendidas pela gi-
gante de processadores, a AL se destaca. “Na região isso é muito 
importante. O canal se adapta muito bem em uma base diária de 
novas legislações”, pontuou.

Para Bertolami, outra particularidade regional é o fato de que 
os parceiros locais ainda trabalham muito focados em menor pre-
ço. “Mas para o canal sobreviver, é melhor ter tecnologia de ponta. 
Quem tem o menor preço é o varejo. Se a ideia for competir assim, 
simplesmente não dá”, pontuou. "É necessário brigar por melhores 
habilidades, máquinas de qualidade e entregar ao cliente a garan-
tia de melhor direcionamento na transição da tecnologia."

Acesse:
http://crn.itweb.com.br/41861/intel-lista-oportunidades-
para-o-canal-ganhar-dinheiro-na-america-latina/
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Novo programa 
de recompeNsas 

Mais de sete mil empresas de TI 
do continente americano fecharam 
acordo de parceria com a Intel em 
2012. Apenas na América Latina, fo-
ram 2,3 mil novos resellers, elevando 
para 26 mil o número total de partici-
pantes latino-americanos no progra-
ma Intel Technology Provider.

Com este número em mãos e 
desafios de mercado trazidos pelas 
novas categorias de produtos apre-
sentadas recentemente – com des-
taque especial para ultrabooks – a 
companhia anunciou durante o ISS 
2013 uma atualização na regra de 
premiação de parceiros e ampliação 
dos investimentos em treinamentos.

O antigo sistema Flex agora se 
chama, simplesmente, Points. Neste 
ambiente, o parceiro acumula ponto 
por número de vendas, que podem ser 
trocados por recompensas. “A forma 
de fazer os negócios mudou muito nos 
últimos anos, temos novas tecnologias, 
não somente processadores, mas dife-
rentes dispositivos, como ultrabooks e 

conversíveis”, comentou Angelica Dávi-
la, gerente de programa de canais da 
Intel para América Latina.

“A ferramenta de recompensas 
será feita através de pontos e será 
para compras não somente de com-
ponentes, mas também de produtos 
e sistemas baseados em tecnologia 
Intel. Foram feitos investimentos para 
dar mais oportunidades de ganhar 
pontos, e inserimos outros produtos 
como tablets, ultrabooks e a linha 
McAfee.” Está no plano, também, a 
inserção de smartphones no sistema. 
A fabricante anunciou sua entrada 
na linha de celulares inteligentes du-
rante a Consumer Electronics Show 
do ano passado e conta, atualmen-
te, com alguns modelos espalhados 
pelo mundo. No Brasil, a parceria é 
feita com a Motorola pelo smartpho-
ne Razr i.

Os parceiros também receberão 
pontos por participarem de treina-
mentos online, webinars e eventos 
presenciais. Apenas para se ter uma 
ideia, em 2011, a companhia inves-
tiu 1,2 milhão de dólares em prêmios  

em incentivos na Al. Em 2012, este 
número saltou para 1,5 milhão de dó-
lares e atingirá pouco menos de dois 
milhões de dólares no ano corrente.

Segundo Angelica, agora a compa-
nhia não oferta somente conteúdo de 
treinamentos focados nos produtos 
da fabricante, mas também em ha-
bilidades de negócio, como finanças, 
marketing, vendas, recursos humanos 
e estratégias de negócios. “Isso será 
feito em quatro perfis diferentes: cloud 
computing, ultrabook, redes sociais e 
serviços remotos, como virtualização”, 
contou. Ano passado foram mais de 
77 mil treinamentos, dos quais 60% 
de forma online.

Na América Latina, dos 26 mil 
parceiros, 21 mil são registrados (o 
perfil mais básico), 2 mil são Gold 
e 70 são Platinum. No Brasil, há 26 
Platinum e 600 Gold. Não há dados 
sobre os apenas registrados. “O Bra-
sil tem muita oportunidade nos novos 
dispositivos, como digital signage e 
segurança”, finalizou.

de 80% das pessoas que compraram 
um tablet ou conversível ainda que-
rem atualizar seu PC e pretendem 
comprar outro em breve. No mundo 
todo, a oportunidade de atualização 
da base instalada passa as 500 mi-
lhões de unidades”, explicou.

Bastidores
Em conversas informais com 

alguns dos presentes no evento, co-
mentou-se que o Brasil não está mais 
de fora do cenário mundial. O gap 
que havia entre o lançamento da tec-
nologia no cenário internacional e 
sua chegada ao mercado doméstico 
não existe mais. Entretanto, um pon-
to ainda falho é em termos de custo: 
os altos preços do mercado brasileiro 
fazem com que paguemos mais por 
itens inferiores.

Além disso, o fato de o Custo 
Brasil ser muito alto faz com que pe-
quenos canais, como integradores de 
hardware, deixem de apostar suas f i-
chas em novidades tecnológicas logo 

cJ bruno, vp da Intel: “vemos produtos no mercado que não são intel e isso, claro, gera um impacto"
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“Aqui que está 
o dinheiro”, 
diz intel sobre 
mercado de 
servidores

Apesar de subir ao palco para 
sua apresentação no Intel Solutions 
Summit (ISS 2013) com certa em-
polgação, CJ Bruno, vice-presidente 
e gerente geral da fabricante para 
América Latina, não escondeu que o 
ano de 2012 foi difícil para a com-
panhia e para o mercado de TI como 
um todo. “O ambiente não estava fácil 
economicamente. E o que acontece 
em momentos como esse? Os clien-
tes seguram os gastos. Vemos muitos 
produtos que não são baseados em 
Intel e isso certamente tem um im-
pacto e no nosso negócio”, comentou.

A linha de processadores Core 
está em 70% do mercado, explicou 
CJ Bruno, com parceiros latino ame-

ricanos crescendo sua proporção em 
10%. No caso de processadores de 
servidores Xeon, o avanço foi de 5%, 
enquanto que o de SSDs foi expandi-
do em duas vezes.

A companhia informou que, em 
2012, no caso de silícios para servi-
dores, mantinha 95% de um mercado 
de 10 bilhões de dólares. Já em silícios 
para data center, a participação era de 
35% em um ambiente de 32 bilhões 
de dólares.

“As tendências de data center são 
cloud computing, big data e HPC [High 
Performance Computing, ou Compu-
tação de Alto Desempenho]. E é aqui 
que está o dinheiro, a eficiência em ne-
gócio e para onde vão os investimentos 
em marketing. E nós somos os prove-
dores da tecnologia que permite que 
pequenos e grandes negócios sigam 
esta tendência”, comentou.

“Os data centers são um mercado 
para ganhar. Pegue o portfólio com-

pleto e não esqueça-se de que há um 
enorme crescimento potencial”, cla-
mou, detalhando que o foco é que os 
parceiros tenham dois experts no tema 
em sua companhia.

Novos coNsumidores
“Vamos adicionar uma gama de 

consumidores. A nova classe de dis-
positivos está apenas começando, 
haverá telas[touch] por todos os luga-
res. Essas oportunidades são reais”, 
afirmou, referindo-se ao lançamento 
de uma nova categoria de ultrabooks 
híbridos, na qual o conceito de tablet 
e de notebook se confunde. “A nossa 
estratégia é vencer em mobilidade e 
crescer em data center”, ponderou.

Sobre servidores, o executivo lem-
brou que a meta da  fabricante era do-
brar suas ofertas para esse segmento 
entre 2000 e 2010 – o que, segundo 
ele, foi cumprido. O objetivo, agora, é 
fazer o mesmo até 2015.

que são lançadas. Uma tela touch, 
por exemplo, tem um custo maior, 
pelo qual, nem sempre, seu cliente 
está disposto a pagar. “E caso invista 
muito em algo que não dê resultado, 
o custo pode ser o próprio negócio”, 
afirmou um executivo.

Mas há empresas que abandonam 
o conservadorismo e se lançam como 
pioneiras. É o caso da brasileira Qbex 
Computadores, que recebeu um prê-
mio durante o evento por ter sido o 
primeiro parceiro da América Latina 
a apresentar um ultrabook com tela 
de toque. “Vemos muitas oportunida-
des setoriais no Brasil com os eventos 
esportivos. Turismo é um deles”, pon-
tuou, rapidamente, o diretor de ven-
das Joabe Fonseca.

*A jornalista viajou aos Es-
tados Unidos a convite da Intel
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Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 361, p. 46-49, maio 2013. 
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