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A educação é a principal razão dada pelos brasileiros para adquirir um computador, de acordo 
com pesquisa feita pela Ipsos Opinion e divulgada pela Intel. Os resultados do estudo estão 
ajudando a fabricante de chips a traçar estratégias para o mercado brasileiro.  
 
Pesquisa define estratégia da Intel no Brasil 
 
A educação é a principal razão dada pelos brasileiros para adquirir um computador, de acordo 
com pesquisa feita pela Ipsos Opinion e divulgada pela Intel. De acordo com a fabricante de 
chips americana, 35% dos entrevistados justificam a compra de um computador para o uso 
pelos filhos em sua educação. Mas é a característica mais brasileira identificada pela pesquisa 
que deve ajudar a Intel a traçar estratégias específicas ao mercado local. "Há uma ênfase forte 
no uso dos computadores para atividades de comunicação", afirma o diretor de marketing da 
Intel no Brasil, Elber Mazaro.  
 
O executivo afirma que educação é uma razão mais comum entre os países emergentes. A 
pesquisa ajudou a ajustar a campanha brasileira da empresa, baseada na frase "Eu mereço 
Intel", em andamento desde o início de 2005.  
 
"Os dados da pesquisa podem ajudar inclusive o nosso desenvolvimento de produtos para o 
Brasil", diz Mazaro.  
 
Foram entrevistadas 4 mil pessoas das classes A, B e C, em proporções iguais às encontradas 
na sociedade brasileira. Um dos pontos curiosos apontado pelos executivos da Intel é o alto 
índice de pessoas do grupo de menor poder aquisitivo que tende a buscar oportunidades de 
usar o computador mesmo quando não pode adquirir o equipamento. Entre 10% a 15% dos 
entrevistados da classe C possuem um computador. Mas o dobro desse percentual afirma já 
ter feito uso do PC.  
 
Dados como este reforçam a importância do preço como barreira para a compra de um 
computador pela classe C no Brasil. Mazaro diz que a Intel tenta articular com o varejo, os 
parceiros e o governo federal para tentar baixar o preço dos computadores no mercado e 
minimizar essa limitação do consumidor brasileiro. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 maio 2006, Ti & Telecom, p. C-1. 
 


