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Em conjunto,
considerando
o mercado de tablets
e PCs para o próximo
ano, esperamos
crescimento de dois
dígitos. Entre 10%
e 20% de expansão
para a América Latina”

ENTREVISTA

Editora: Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br

Maior fabricante de chips do mundo, a In-
tel demorou a entrar de cabeça no mercado
de tablets, mas está disposta a recuperar par-
te do tempo — e do mercado — perdido ainda
em 2014. Presidente da empresa para a Amé-
rica Latina, o texano Steve Long acredita que
as oportunidades para dispositivos móveis
com chips Intel se estendem até aos consumi-
dores que já possuem o gadget. “As pessoas
que compraram um aparelho barato, agora
vão querer um produto diferenciado”, diz
Long, num português com sotaque pernam-
bucano adquirido nos mais de dez anos em
que viveu com a família no Nordeste.

▲

‘EM 2014, PODE
ESPERAR UMA
PARTICIPAÇÃO
INTERESSANTE
DA INTEL
EM TABLETS’

Divulgação
STEVE LONG Presidente da Intel para a América Latina
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Lenovo vai abrir centro de pesquisa no país

A Intel tem uma grande fatia
no mercado de processadores
para computador, mas ainda
tem um longo caminho a tri-
lhar em celulares e tablets.
Qual sua estratégia para os dis-
positivos móveis?

A arquitetura dos processado-
res está convergindo. A Intel
vem trabalhando em processa-
dores poderosos, com alta per-
formance. Continuamos a ter
uma grande participação nos
data centers. PCs, tablets e
smartphones — dependendo
do modelo de uso — estão con-
vergindo. O PC está cada vez
menor. O celular tem uma tela
cada vez maior. A gente aponta
justamente para onde vai esta
convergência. No próximo
ano, você pode esperar uma
participação muito interessan-
te da Intel em tablets. Estamos
bem focados em ganhar esse es-
paço, que é muito mais próxi-
mo à computação de um PC.

E no mercado de smartphones?

A estratégia da gente nesse mer-
cado tem sido ganhar credibili-
dade. Você não entra da noite
para o dia para transformar o
mercado e ganhá-lo. Vai ser
um processo de vários anos.
Em 2012 nós lançamos no Bra-
sil os primeiros smartphones
com chips Intel. Hoje, temos
em mais de 30 países celulares
inteligentes com chips nossos.
Essa tendência vai seguir, mas
é um passo de cada vez. Obvia-
mente estamos conversando
com os grandes nomes da in-
dústria de smartphones .

Podemos esperar uma enxurra-
da de tablets no mercado brasi-
leiro no próximo ano?

Há muitas pessoas focadas nes-
se segmento. Continuamos
com oportunidades em PCs,
principalmente na atualização
de computadores para pessoas
com PCs de mais de quatro
anos. Focamos também nos
que estão comprando seus pri-
meiros computadores. Mais de
três milhões de brasileiros nos
dizem, pelas pesquisas, que
vão comprar ou têm intenção
de compra em 2014. Isso é uma
oportunidade, mas com certe-
za o mercado de tablets é o que
mais cresce. Em conjunto, con-
siderando o mercado de tablets
e PCs para o próximo ano, espe-
ramos crescimento de dois dígi-
tos. Entre 10% e 20% de expan-
são para a América Latina. O
Brasil está quase na média da

região. Um pouco abaixo. Na
América Latina, o mercado de
PCs neste ano, em consumo,
decresceu 2%, 3% em note-
books. Em desktops ele teve
um decréscimo maior. Na mé-
dia, 17%, incluindo tablets e
PCs. No Brasil, este ano cres-
ceu 10%, 11%. Para mercados
emergentes, está crescendo
mais que os mercados madu-
ros. É fato. Porém, foi menor
que a expectativa. Teve o impac-
to macroeconômico, o PIB. Exis-
te uma correlação entre a venda
de computadores e o produto in-
terno bruto. Se o PIB avança
mais rápido, a gente acompa-
nha esse crescimento.

Que garantia podemos ter de
que o consumidor brasileiro
não vai preferir tablets mais
em conta?

A Colômbia, por causa das leis
tributárias e da forma como os
varejistas estão organizados
por lá, os produtos tecnológi-
cos entram às vezes até com
preços mais baixos do que nos
Estados Unidos. Por isso, a gen-
te observa a Colômbia como se
fosse um experimento: consigo
observar comportamentos do

consumidor colombiano e ver
qual será a tendência futura pa-
ra o Brasil. A tecnologia, por
ser mais barata na Colômbia, se
massifica mais rapidamente do
que no Brasil. Na Colômbia, vi-
mos que os primeiros tablets
que saíram, os modelos mais
baratos, de entrada, as pessoas
estavam comprando por orien-
tação a custo. Eram alguns sem
marca ou de marcas desconhe-
cidas. O que se viu lá foi que es-
ses modelos caíram de forma
impressionante. E agora foi o
momento em que os OEMs (fa-
bricantes originais dos equipa-
mentos usados na produção de
computadores) multinacionais
e algumas outras que eram mar-
cas locais e começaram a usar o
chip Intel como diferencial co-
meçaram a entrar e segmentar
esse mercado.

Então vamos assistir a uma no-
va onda de compras de tablets
no Brasil?

O preço é como o de uma com-
modity qualquer, como roupa.
Existe roupa para todos os gos-
tos e poderes aquisitivos. As pes-
soas que compraram barato, ago-
ra vão querer um produto dife-
renciado. Nossa oportunidade é
posicionar a Intel como um des-
ses fatores diferenciadores.

Os mercados brasileiro e lati-
no-americano são bastante si-
milares?

Não necessariamente. Na Améri-
ca Latina temos mercados dife-
rentes. Há mercados que com-
portam muito mais, como o
americano, porque as multina-
cionais OEM da nossa indústria
clássica de PC, já tinham uma
participação muito maior. O Bra-
sil é um dos únicos países no
mundo em que você tem uma
empresas como a Positivo,
atuando localmente e tendo
uma participação de mercado
tão relevante.

Havia outras...

Sim. O que essas empresas es-
tão fazendo é se transformar e
trabalhar com as multinacio-
nais que chegaram. É uma ca-
racterística única do Brasil, por
causa do mercado local e da le-
gislação, que incentiva as em-
presas a fabricar localmente.

Existeumatendênciadeconsoli-
dação dos fabricantes?

Na minha opinião, a tendência
tem sido de consolidação. Se vo-
cê olhar para os dados históri-
cos de anos atrás vai ver que HP
e Dell se expandiram. Depois,

diminuíram com a onda dos fa-
bricantes asiáticos. Mas eu
acho que sim: é inevitável uma
consolidação. Você não conse-
gue ser tudo para todo mundo.
Algumas das grandes compa-
nhias vão começar a escolher
em que nicho de mercado vão
atuar ou em quais dispositivos
elas vão querer ser líderes.

No Brasil, a Lenovo comprou a
marca CCE…

Acho que eles estão bem orgu-
lhosos do conseguem fazer
com a aquisição da CCE. Eles
têm todo esse know-how, todo
conhecimento do mercado lo-
cal que a CCE tinha, a Lenovo
adquiriu do dia para noite. E es-
tá usando isso como um fator
essencial para tomar decisões
mais rápidas, para agir como
uma marca local sendo, po-
rém, uma multinacional.

Como a Intel vê a América Lati-
na em comparação com outros
mercados?

É um dos únicos mercados no
mundo em que a Intel vê a opor-
tunidade dos first time buyers
(usuários que nunca antes tive-
ram computador). Nós enxerga-
mos também a adoção dos com-
putadores na área de educação,
o que é um grande diferencial
tanto na América Latina como
no Brasil. Tanto em termos de
volume como pelo compromis-

so dos governos em tentar usar
a tecnologia para fazer algo di-
ferente na educação. Todos es-
ses países estão tentando se ala-
vancar, sobressair em nível
mundial, e o uso de tecnologia
é um jeito de fazer isto. Enxer-
gamos um interesse muito
maior em segmentos como o
de educação nos mercados da
América Latina como um todo
e também no Brasil.

Quanto esse mercado educacio-
nal representa para a Intel?

Na América Latina, é mais de
10% do meu negócio. Isso é úni-
co. Existe uma divisão que foi
criada especificamente dentro
da Intel para continuar a gerar
soluções educacionais. Tem
muitos fabricantes e até parcei-
ros nossos que dizem: “É 10%?
Eu também quero. Vamos”.
Mas não é só entregar uma má-
quina. Você tem de entregar o
conteúdo, treinar os professo-
res, ter um compromisso, por-
que vai dar pau em alguma coi-
sa. Quando você entrega numa
escala como a de Pernambuco,
onde estamos entregando mais
de 150 mil máquinas, o cliente,
que é o estado, se transforma
num CIO (diretor de TI). Ele
tem que se comportar como
um CIO. Você vai ter que fazer
atualização de BIOS (aplicativo
essencial do computador), vai
ter que resolver os problemas
com servidor… Esse compro-
misso é um diferencial, já que a
Intel tem experiência. Faz mais
de sete, oito anos que estamos
operando esse tipo de projeto.
Temos experiência em progra-
mas de larga escala na Argenti-
na, na Venezuela, em Portugal.
Nove dos 11 maiores projetos de
educação da Intel estão na Amé-
rica Latina.

Além da educação, que outros
segmentosa Intelconsiderarele-
vantes no país?

Nossa estratégia no Brasil é
bem clara. Queremos conti-
nuar crescendo, é claro, e fo-
mentando o ecossistema já co-
nhecido do PC e da computa-
ção, sejam computadores pes-
soais, tablets, smartphones. Es-
ta convergência está se dando e
a gente está sempre presente
aí. As oportunidades que a gen-
te anunciou em fevereiro e com
as quais já começamos a traba-
lhar nos segmentos de educa-
ção, transportes e energia. Es-
ses três são os pilares em que a
gente imagina que há uma si-
nergia entre o que a Intel traz
de tecnologia com aquilo em
que o governo brasileiro quer
se destacar, se diferenciar.

A Lenovo, maior fabricante de PCs do mundo, vai investir cerca de

US$100 milhões em um centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D)

em Campinas (SP), criando 100 novos empregos. Esse centro de P&D

é o primeiro do gênero da Lenovo no país e irá focar em inovação

de soluções de software de empresas e tecnologia de servidores

high-end, armazenamento de dados e tecnologias em nuvem.

Na Colômbia,
os primeiros tablets
que saíram,
os modelos mais
baratos, as pessoas
compravam pelo custo.
O que se viu lá foi que
esses modelos caíram de
forma impressionante”

“

“

ScottEells/Bloomberg

Na AL, a educação é
mais de 10% do meu
negócio. Isso é único.
Existe uma divisão
que foi criada
especificamente dentro
da Intel para continuar
gerando soluções
educacionais”

Rodrigo Carro
rodrigo.carro@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 e 20 nov. 2013, Brasil, p. 10-11.
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