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Líder mundial de chips para PC, companhia entra em novas áreas, como o entretenimento digital. 
 
A Intel tornou-se a rainha dos chips de computador ao sustentar, durante décadas, uma guerra 
para lançar processadores cada vez mais rápidos e potentes. Era uma estratégia que cumpria à 
risca o que determinava a Lei de Moore, seguida com zelo quase religioso na empresa: a cada 18 
meses, dizia Gordon Moore, um dos fundadores da companhia, a capacidade de processamento 
dos computadores dobrava, embora os preços continuassem constantes. 
 
Agora, a Intel está prestes a reescrever seus próprios mandamentos. Hoje, a companhia aposenta 
o logotipo que a acompanhou desde sua fundação, há 37 anos, e o substitui por uma criação com 
o qual espera comunicar ao mercado o que acredita ser sua nova missão. 
 
Junto, vai embora o slogan "Intel inside", que popularizou produtos como o chip Pentium - tão 
popular que muitos consumidores acreditavam ser uma marca de PC -, e entra a frase "Leap 
ahead", algo como "um salto adiante". 
 
É preciso coragem para mudar o conceito ao redor da quinta marca mais valiosa do mundo, 
avaliada em US$ 38 bilhões segundo o instituto Interbrand, mas a direção da Intel acha que só 
assim poderá adequar seu visual ao novo desenho da companhia, implantado ao longo do ano 
passado. "A Intel fez várias mudanças internas em 2005 e o objetivo, agora, é alinhar a 
comunicação à nova estratégia", diz Flávio Lobo, gerente de marketing da empresa na América 
Latina. 
 
Sob a direção de Paul Otellini, o primeiro não-engenheiro a assumir sua direção, a Intel 
subdividiu-se em quatro grandes áreas de negócio: casa digital, empresa digital, mobilidade e 
saúde. São esses, digamos, os dutos pelos quais a companhia planeja escoar sua tecnologia até o 
consumidor. 
 
Na quinta-feira, a companhia apresenta os novos produtos sob essa abordagem, incluindo a mais 
recente geração do conjunto Centrino, apresentado pela primeira vez em 2003. 
 
O Centrino combina um processador a outros dispositivos para levar a comunicação sem fio aos 
computadores portáteis. Já viu alguém navegando na web enquanto almoça em um restaurante, 
sem ligar a máquina a uma tomada? É para isso que o Centrino serve. A nova geração traz 
circuitos de núcleo duplo, ou seja, dois processadores em uma única lâmina de silício, com o 
objetivo de aumentar o desempenho. 
 
Mas a maior novidade está no entretenimento em casa. A aposta da Intel na área é a tecnologia 
Viiv (lê-se "Vaáivi"), que combina processador, circuitos integrados, placa-mãe e software. Até o 
fim do trimestre, cerca de 80 modelos de computadores com o Viiv deverão estar disponíveis no 
mercado americano. Embora ainda não existam detalhes, eles devem trazer capacidades como 
gravar programas da TV sem comerciais - algo semelhante ao proporcionado pela empresa Tivo 
nos EUA -, jogar games on-line, ouvir música etc. 
 
A aparência dos PCs com Viiv irá variar. "Eles podem parecer com um micro comum, um receiver, 
um console de videogame etc", diz Lobo. Um dos modelos que devem chamar mais atenção vai 
lembrar um livro. As primeiras atrações vão usar o sistema Windows Media Center, da Microsoft. 
 
Os equipamentos com Viiv também vão funcionar de maneira cada vez mais parecida com a de 
um eletrodoméstico, em vez de um PC. "Depois de usá-lo pela primeira vez, o usuário não 
precisará mais esperar carregar todos os softwares, como ocorre nos micros. Bastará ligar o 
botão", afirma Lobo. "E a principal interface será o controle remoto." 



 
Essa semelhança com o aparelho de TV e o local em que os produtos serão mostrados - a feira 
Consumer Electronics Show, em Las Vegas - não é gratuita. Pelo contrário, está na raiz do novo 
posicionamento da Intel. 
 
Durante muito tempo, os processadores suportavam com dificuldade o peso dos novos softwares 
que surgiam a cada temporada: a máquina ficava lenta ou o programa simplesmente não 
funcionava. A saída era trocar o micro fracote por outro, com processador mais parrudo. 
 
Mas isso mudou. Os softwares pararam de engordar tanto e, em geral, a atual capacidade dos 
micros garante seu funcionamento por um período de tempo mais longo. Em compensação, outros 
dispositivos - como os videogames, os celulares, os micros de mão - estão roubando o espaço 
antes ocupado pelos PCs. É por isso que a Intel também está se movendo para fora de sua área 
original. 
 
Em vez da obsessão pela maior capacidade de processamento, a companhia quer oferecer 
produtos com atributos específicos, como chips que consomem menos energia - caso da linha 
Core, que também será lançada nesta semana - ou oferecem uma experiência multimídia mais 
sofisticada. 
 
Além do Viiv para entretenimento e dos novos chips Centrino para mobilidade, a Intel pretende 
lançar, em meados do ano, um conjunto de produtos - ou plataforma, como define a companhia -, 
para o mercado empresarial. 
 
Por enquanto, é hora de testar aquilo que já está pronto, algo que no Brasil vai demorar um 
pouco. Não existe previsão de quando o Viiv chegará ao país. A Intel já fechou acordos de 
colaboração com a Rede Globo e com a TVA, do grupo Abril, mas os equipamentos com Viiv só 
deverão desembarcar quando existir conteúdo adequado. Quanto ao Centrino, o mercado de 
notebooks no Brasil ainda é pequeno, o que pode limitar a expansão da Intel no segmento. 
 
Apesar do apelo sofisticado de seus novos produtos, a Intel não vai baixar a guarda nos itens 
mais baratos, diz Lobo. É um segmento no qual a rival AMD tem avançado, garantindo uma 
participação aproximada de 40% do mercado total no país, bem acima da média mundial. A 
guerra dos chips não vai acabar tão cedo. 

 
 
Leia Mais 
 
Em busca de um toque mais humano 
De São Paulo   
 
Desenhado pela companhia Future Brands, o novo logotipo da Intel mantém a cor azul original, 
mas adota um tipo de letra - a fonte Neo Sans Intel - criado para uso exclusivo da empresa. A 
modificação mais visível é que o "e" do logotipo anterior, que ficava "pendurado" abaixo das 
demais letras, passa a acompanhar o resto da palavra. A posição servia para demarcar as 
palavras que formam a expressão Integrated Electronics, de onde vem o nome da Intel. 
 
O logo também ganha uma elipse que começa e termina no pingo da letra "i", que passa a 
simbolizar um chip, embora dificilmente o consumidor comum perceberá esse detalhe. 
 
No Brasil, a Intel fará comunicados em jornais de grande circulação para divulgar a mudança e o 
que ela significa em sua estratégia, mas não está prevista nenhuma campanha publicitária de 
fôlego voltada para esse fim. 
 



Além dessas mudanças, a Intel passa a usar selos específicos para seus conjuntos de produtos 
Viiv, Centrino e Centrino Duo. O slogan "Intel inside" será aposentado, mas a expressão "inside" 
vai reaparecer em selos que acompanharão os principais chips da empresa, como Pentium 4, 
Itanium, Celeron e a nova linha Core. 
 
O novo slogan "Leap ahead" será mantido em inglês. Só dois países terão a expressão convertida 
para seus próprios idiomas: o Japão e a China. Em pesquisas feitas nesses lugares, a Intel 
descobriu que a palavra "leap" não tinha um apelo positivo nesses locais. 
 
Toda a comunicação da Intel deve ganhar um toque mais humano, diz Flávio Lobo, gerente de 
marketing da empresa na América Latina. A ordem é abandonar a linguagem fria da tecnologia e 
aproximar-se do consumidor.  
 
 
 

 
Fonte: empresa e interbrand 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 jan. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. B-2. 


