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Percepções da nossa CIO

Como uma das maiores fabricantes de processadores 
e semicondutores do mundo, a visão da Intel é ser 
líder em desempenho e liberar o potencial dos 
dados. Nesta era de mudanças rápidas e inteligência 
distribuída, vemos inteligência artificial (IA), 
transformação da rede 5G e a borda inteligente e 
autônoma como as oportunidades em crescimento 
mais rápido para a Intel e nossos clientes. Conforme 
nos transformamos para posicionar nossa empresa 
e nossos clientes rumo ao crescimento, a equipe 
de Tecnologia da Informação (TI) da Intel formou 
uma parceria com o negócio para impulsionar 
soluções inovadoras com tecnologias emergentes.

Adaptação e fornecimento em uma era de 
desafios

Nossa transformação digital estava bem avançada 
quando a pandemia da COVID-19 tornou o poder 
da computação ainda mais essencial e nos fez 
acelerar os planos. Como um setor essencial, a 
capacidade da Intel em atender às demandas dos 
seus clientes por mais produtos dependeu de 
manter os funcionários seguros e produtivos em 
circunstâncias extraordinárias. Nós precisávamos 

garantir que nossas operações de fabricação no 
mundo inteiro continuassem sem interrupções, 
enquanto o mundo mudava da noite para o dia. 

A maior parte da nossa força de trabalho global de 
110.000 funcionários passaram a trabalhar em casa 
em uma questão de dias. Isso nos exigiu habilitar 
capacidades remotas para monitorar e controlar nossas 
operações de fábrica; instalar e solucionar problemas 
de equipamentos de fabricação; manter uma cadeia 
de fornecimento global complexa fluindo em face da 
crescente demanda dos clientes; e conectar nosso 
extensivo ecossistema de funcionários, clientes e 
fornecedores permitindo a comunicação e colaboração 
mantendo nossos negócios em andamento.

Havíamos construído uma base sólida antes da 
pandemia, e trabalhamos junto com nossos parceiros 
de negócios para identificar prioridades e implementar 
mudanças rapidamente que impulsionariam os 
melhores resultados para funcionários e o ecossistema 
da Intel. Em um mundo de distanciamento social, 
viagens restritas e trabalho em casa, aprendemos a 
adaptar nossa cultura e nossos estilos de trabalho para 
apoiar uma equipe eficaz e motivada. Nós continuamos 
enfrentando esses desafios enquanto apoiamos a 

Estamos comprometidos com uma 
cultura de inovação constante e parcerias 
comerciais para acelerar o valor para 
nossos clientes.

— Archana (Archie) Deskus, Vice-presidente sênior e CIO da Intel
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transição estratégica da Intel para um mundo no qual 
tudo se parece com um computador e permitindo uma 
expansão significativa da capacidade da empresa.

Inovação no coração da mudança

Empresas que adotam tecnologias inovadoras e novas 
abordagens estão em melhor posição para desenvolver 
novos produtos, serviços e modelos de negócios; 
criar novas oportunidades de mercado; e atender às 
demandas em constante mudança. Multinuvem, IA 
e aprendizado de máquina, da borda para a nuvem, 
5G e segurança cibernética avançada são a próxima 
onda de revoluções. Essas tecnologias inovadoras 
são oportunidades para desenvolver novos produtos, 
mudar a maneira como entramos no mercado, atender 
às demandas atuais que estão em constante mudança 
e fornecer novos valores aos nossos clientes. 

Conforme a Intel aproveita essas tecnologias 
revolucionárias, nossos produtos tornam-se mais 
inteligentes e altamente integrados, gerando maior 
complexidade e um volume mais alto de programas 
transformadores. A TI da Intel enxerga isso como uma 
oportunidade, não apenas para ajudar a incentivar 
a inovação dos produtos Intel, como também para 
mudar fundamentalmente a maneira como fazemos 

negócios. Estamos adotando novas tecnologias 
rapidamente, computação em hiperescala diferenciada 
e dobramos a nossa capacidade de computação 
de alto desempenho (HPC) para simular novas 
arquiteturas de produtos complexos em nossos 
data centers energeticamente eficientes. Além disso, 
a proposta de valor da IA está sendo realizada em 
toda a Intel. Por exemplo, estamos utilizando IA para 
automatizar e aprimorar nossas capacidades de 
validação de produtos, e para criar mais produtos 
inteligentes que reduzem o consumo de energia e 
melhoram o desempenho e a autonomia da bateria. 

Foco na experiência

Nossos funcionários, clientes e parceiros vivem 
em um mundo de tecnologias de consumo com 
experiências intuitivas, poderosas e envolventes. 
Somos inspirados pelo poder de oferecer às 
pessoas ferramentas úteis e inteligentes capazes 
de deixar a complexidade em segundo plano.

A rápida expansão da tecnologia, criando milhares 
de dispositivos inteligentes conectados, gerou 
uma quantidade de dados sem precedentes e com 
percepções imensas sobre o comportamento dos 
clientes. Liberar o potencial desses dados é crucial 
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para proporcionar as experiências de que os clientes 
querem e precisam. Por exemplo, a IA fornece 
percepções de dados que permitem que a força de 
vendas da Intel tenha uma melhor abordagem aos 
clientes com soluções relevantes e valiosas, bem 
como a capacidade de determinar o desempenho 
e a estrutura de preços certos dos produtos para 
os clientes. Também estamos reorganizando e 
consolidando nossos dados para maior disponibilidade 
e reuso, permitindo que nossos produtos e soluções 
cheguem mais rápido aos clientes. Essas soluções 
ajudam a transformar o trabalho dos nossos 
funcionários e as relações da Intel com os clientes.

Modernização da continuidade dos 
negócios

Tradicionalmente, os planos de continuidade dos 
negócios consideravam que um subconjunto de 
operações pudesse ser afetado por interrupções 
limitadas, como um desastre natural que afeta 
determinadas áreas, perda de energia em uma unidade 
ou problemas com a cadeia de fornecimento de uma 
linha de produtos. Antes de 2020, era raro planejar por 
um risco que se estenderia sobre uma empresa global 
inteira. Porém, enquanto se desdobrava ao longo de 
algumas semanas, a COVID-19 eventualmente atingiu 
cada segmento dos nossos negócios em todas as 
regiões e unidades simultaneamente. Repentinamente, 
conceitos tradicionais de continuidade de negócios 

eram insuficientes. As lições aprendidas com a 
pandemia resultarão em capacidades amadurecidas 
e maior resiliência contra riscos futuros.  

Conforme o ambiente de negócios muda, devemos 
reavaliar os riscos constantemente. No quesito 
segurança, a TI da Intel tem mantido dados de IP, da 
empresa e de funcionários seguros há décadas. No 
entanto, a explosão em número e complexidade das 
ameaças de segurança cibernética exigem mudar 
para um modelo de "confiança zero". Atualmente, 
com nossa ampla presença global, o ecossistema 
de parceiros e soluções em execução na nuvem 
híbrida, acreditamos que esse modelo protegerá 
melhor os IPs, dados e ativos mais críticos da 
Intel em um futuro mais flexível e distribuído.

Propósito, potencial e o novo normal

Uma crise pode reunir pessoas, permitindo 
pensamento inovador e mudanças. A pandemia 
mostrou oportunidades de melhorar operações, 
aprofundar a colaboração na empresa inteira e 
acelerar mudanças de maneiras que nos ajudarão 
a melhor atender nossos clientes. Ainda estamos 
definindo como será o futuro do trabalho, mas o que 
aprendemos nos ajudará conforme avançamos para 
ambientes de trabalho mais flexíveis, personalizados e 
imersivos que apoiam diferentes funções e estilos de 
trabalho, e capacitam novos níveis de colaboração.

Nesta edição...
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Nossa jornada de transformação digital continua, 
acelerando tempos de ciclo de engenharia de 
produtos e permitindo a integração e automação de 
ponta a ponta dos nossos processos de negócios 
principais para fortalecer nossa execução. Envolver 
nossos funcionários e colocá-los no centro do 
impulsionamento da nossa transformação digital 
é a nossa chave para o sucesso contínuo.   

O propósito da Intel é criar tecnologias que mudam o 
mundo e enriquecem a vida de cada pessoa do planeta. 
Esse propósito continua a nos inspirar conforme 
aproveitamos nossas conquistas do ano passado para 
acelerar o crescimento da Intel e, consequentemente, 
ajudar no crescimento de nossos clientes e parceiros.

Compartilhe suas percepções e insights pelo LinkedIn, 
siga a Intel no Twitter ou saiba mais em intel.com/IT.

Archie Deskus
Vice-presidente sênior e 
Chief Information Officer, 
Intel Corporation

https://www.linkedin.com/in/archie-deskus-985b332/
https://twitter.com/ArchieDeskus
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/overview.html
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~5.000
Funcionários de TI

Suportam em110 mil
Funcionários da Intel

53
Países

30%
Mulher

16,6%
MNR¹

Inovação
322
Patentes concedidas

2.454
Envios de formulário de 
divulgação de invenção

ATÉ 2,6x 
Minutos de 
conferência 
pós-COVID

US$ 1,2 bi
Influência na receita da 
empresa por meio da 
parceria com vendas

US$ 1,56 bi
Valor comercial direto 
fornecido por meio 
de novas soluções

72 horas
Para transição 
de 100.000 
trabalhadores 
remotos

22 semanas
versus dois anos da 
abertura da fábrica 
até estar pronta 
para produção

Acelerando nosso futuro

Nossa infraestrutura

1 Diversidade de grupos sub-representados dos EUA: 10,8% hispânicos, 4,9% afro-americanos; menos de 1% nativos americanos
Dados de 1º de janeiro de 2021. A contagem de funcionários representa uma média do início e final do ano.



Aceleração 
digital
Conforme olhamos 
para o futuro, podemos 
aproveitar oportunidades 
adicionais para permitir 
uma continuidade 
da transformação 
impulsionada por 
inovação em tecnologia.
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A TI da Intel passou anos investindo em automação e digitalização, o que nos ajudou 
a lidar com o inesperado durante a pandemia de 2020. Conforme olhamos para o 
futuro, podemos aproveitar outras oportunidades para permitir uma continuidade da 
transformação impulsionada por inovação em tecnologia. 

Se a COVID-19 não tivesse surgido, os avanços em 
inovação digital que fizemos nos últimos 12 meses 
teriam ocorrido a um ritmo muito mais lento. Por 
necessidade, fomos forçados a acelerar e aprendemos 
que podemos fazer mais do que imaginávamos. 

Nós rapidamente adaptamos nossos processos formais 
(tais como aquisição de equipamentos) para acelerar 
nossa resposta. Aderir aos processos típicos poderia ter 
resultados em milhares de funcionários não podendo 
realizar seus trabalhos, algo que poderia ter levado 
a Intel a uma paralização. Tudo o que fizemos foi 
filtrado pelo princípio de manter as operações da Intel 
ininterruptas e os produtos Intel enviados. Nossa missão 
permanece: manter os negócios da Intel funcionando, 
não importa o que aconteça ou o que suceda. 

Esse ano foi um verdadeiro teste disso. Apesar de 
não termos todas as respostas, aprendemos muitas 
coisas que desafiaram nossa mentalidade tradicional e 
implementamos algumas soluções inovadoras. Nossa 
visão é que continuaremos acelerando a resposta da TI 
a necessidades de negócios inesperadas, ajudando a 
Intel a melhor atender seus clientes no mundo todo.

Gerenciando uma rede de fábricas de alta 
tecnologia em casa 

Nossos processos de fabricação já são altamente 
automatizados, e tínhamos um modelo de operação 
global de TI de fabricação comprovado funcionando 
muito antes da COVID-19. No entanto, restrições 
de viagens pela pandemia para funcionários e 
fornecedores da Intel, juntamente com a determinação 
de que funcionários deveriam trabalhar em casa 
se possível, nos levou a desenvolver soluções 
inovadoras para manter os funcionários seguros e, ao 
mesmo tempo, garantir excelência na fabricação. 

Para manter as fábricas da Intel funcionando, 
desenvolvemos uma plataforma de hardware e software 
para os técnicos do Centro de Operações Remotas 
(ROC pela sigla em inglês) utilizarem para monitorar e 

Permitindo que o inesperado 
acelere a inovação digital

Por necessidade, fomos 
impulsionados a ir mais rápido.
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controlar as operações da fábrica em casa. Para permitir 
que funcionários do ROC trabalhassem em casa, nós:
• Habilitamos e escalamos múltiplas capacidades 

de diagnóstico e comunicação remota
• Desenvolvemos novas maneiras para que 

técnicos e engenheiros trabalhassem em casa
• Escalamos capacidades de acesso 

remoto e colaboração de TI
• Fornecemos um grande aumento de 

notebooks para os funcionários
• Aceleramos atualizações para um framework 

de colaboração mais moderno e permitimos 
melhor qualidade para videoconferências

Nos bastidores, escalamos (em aproximadamente 
6x) uma ferramenta de terceiros para controle 
remoto de conexões entre computadores e 
equipamentos de fabricação para fornecer acesso 

a fornecedores, engenheiros e técnicos da fábrica. 
Também permitimos regulamentações mais brandas 
para restrições geográficas e videoconferências 
remotas em relação ao uso da câmera do 
celular na fábrica para auxiliar na resolução de 
problemas e suporte para instalação remota. 

Embora a pandemia tenha nos levado a adotar 
operações remotas mais rapidamente do que teríamos, 
as recompensas se estenderão muito adiante no 
futuro. Ter mais flexibilidade e mais opções para 
aumentar a agilidade é benéfico para a Intel.

Reimaginando a fabricação com realidade 
aumentada

Há vários anos, temos explorado casos de uso de 
realidade aumentada (RA) entre fábricas da Intel. Novas 
regras de distanciamento social e restrições de viagens 

Gerenciando 
fábricas em casa
Embora a pandemia 
tenha nos levado a adotar 
operações remotas mais 
rapidamente do que 
teríamos, as recompensas 
se estenderão muito 
adiante no futuro. 
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aceleraram o programa de RA, que agora está sendo 
implementado globalmente nas fábricas da Intel. Até 
hoje, identificamos nove casos de uso de RA que podem 
proporcionar avanços significativos de desempenho 
em termos de rendimento, recuperação de erros da 
ferramenta, treinamento de técnicos e flexibilidade 
sobre quem pode desempenhar determinadas tarefas. 

"Agora, esse esforço foi impulsionado pela COVID", 
diz Jason Solomon, diretor de operações de 
desenvolvimento de tecnologias de teste e montagem 
da Intel. "Não foi apenas uma boa ideia quando surgiu, 
como agora é uma salvadora e claramente uma das 
maneiras como faremos negócios no futuro".

Imagens e vídeos, apresentados em tempo real através 
de óculos de RA, ajudam a dar clareza aos técnicos 
quando precisam realizar uma sequência específica 
de ações necessárias para a manutenção de uma 
ferramenta. Ao invés de realizar um treinamento 
superficial, os instrutores agora podem aproveitar a 
funcionalidade da assistência remota da RA. O instrutor 
usa um headset e realiza a operação enquanto a 
outra parte observa em seu notebook e faz perguntas 
para esclarecimento. Os papéis também podem ser 
invertidos; a pessoa realiza uma tarefa enquanto 
o instrutor observa. O instrutor pode ver o que a 
pessoa está vendo e é capaz de proporcionar um 
treinamento muito mais aprofundado. Além disso, o 
instrutor pode visualizar a documentação em outra tela 
e consultá-la durante a tarefa. Isso torna o processo 
de treinamento mais suave e eficiente. A RA também 
pode permitir colaboração remota com fornecedores, 
o que pode ajudar a reduzir o tempo médio de 
reparo e fornecer novas habilidades aos técnicos, 
enquanto evita problemas de viagem e quarentena. 

Nós observamos benefícios reais da RA em 
fábricas da Intel. Por exemplo, a certificação de 
técnicos pode ocorrer 25% mais rápido, enquanto 
chamadas de vídeo ao vivo entre fábricas permitem 
que técnicos realizem uma nova tarefa duas 
vezes mais rápida quando comparado ao uso 
da documentação tradicional por escrito.

Nós também adotamos uma abordagem da empresa 
de TI à RA. A segurança é gerenciada utilizando nosso 
sistema de governança padrão que controla o acesso 
a aplicações e dados. Nós utilizamos conexões Wi-Fi 
padrão e integramos o equipamento de RA ao pacote 
de produtividade para escritório da Intel. Conforme 
avançamos de apenas alguns projetos piloto para 
a implantação global da AR, estamos utilizando um 
"gabinete inteligente" para automatizar o processo 
de entrada e saída de óculos de RA. Planos futuros 
incluem integrar recursos de RA a outros sistemas 
de plano de registro de fábricas, como o Sistema de 
execução de fabricação (MES na sigla em inglês).

Aprofundando mais
• Whitepaper: Escalabilidade da 

VPN “instantânea” e continuidade 
durante uma crise

• White paper: Construindo uma rede 
empresarial preparada para a multinuvem

• White paper: A rede multinuvem suporta 
casos de uso de nuvem pública e privada

Estamos explorando 
tecnologias imersivas, tais 
como a realidade mista, 
que podem capacitar 
novos tipos de trabalhos e 
colaborações complexos. 

https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/instant-vpn-scaling-during-crisis-paper.html
https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/instant-vpn-scaling-during-crisis-paper.html
https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/instant-vpn-scaling-during-crisis-paper.html
https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/building-a-multi-cloud-ready-enterprise-network-paper.html
https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/building-a-multi-cloud-ready-enterprise-network-paper.html
https://itpeernetwork.intel.com/multi-cloud-network-supports-private-and-public-cloud-use-cases/
https://itpeernetwork.intel.com/multi-cloud-network-supports-private-and-public-cloud-use-cases/
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O cliente 
em primeiro 
lugar
Nós melhoramos as 
operações, aceleramos 
mudanças e evoluímos 
de maneiras que nos 
ajudarão a melhor atender 
nossos clientes. 
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A TI exerce um papel crítico para ajudar a Intel atingir 
o objetivo de elevar a receita para 100 bilhões de 
dólares, por meio da expansão de parceiros de 
canais externos trabalhando conosco para vender 
e comercializar produtos e tecnologias Intel®.

Para fortalecer parcerias, impulsionar colaborações 
e garantir que as soluções certas estão chegando 
aos clientes certos, a Intel lançou o novo Intel® 
Partner Alliance (IPA). Um programa da Uma TI/
Uma Intel, o IPA consolida múltiplos programas 
que beneficiam mutuamente a Intel e seus 
parceiros de canais. O objetivo é ampliar a base 
de parceiros e permitir que empresas colaborem 
com a Intel e gerem novas soluções.

"O IPA funciona por meio de sistemas desenvolvidos 
e gerenciados pela TI, e nossa capacidade de 
fornecer os recursos que impulsionam a empresa 

não existiria sem eles. Estamos lado a lado com a 
TI, é uma grande colaboração", diz Eric Thompson, 
gerente geral de capacitação de parceiros globais.

Além do IPA, também ajudamos a fornecer uma 
experiência do cliente personalizada que facilita 
que consigam o que precisam. Estamos utilizando 
várias estratégias para alcançar o sucesso, incluindo 
usos inovadores de IA, encontrar maneiras de 
acelerar nossos processos e ajudar a melhorar a 
experiência on-line para os clientes da Intel.

Utilizando a IA para ajudar os clientes a 
encontrar soluções

Nossa plataforma de IA para vendas abrange 2.500 
vendedores e 31.000 contas. A aplicação "Assistência 
de vendas" fornece insights (também chamadas 
de "assistências") que ajudam gerentes de contas 
da Intel a encontrar melhores oportunidades para 
abordar clientes com as ofertas certas e eficiência 
aumentada, para que possam melhor atender 
suas contas. A aplicação "Vendas autônomas" cria 
movimentos de vendas automáticas (uma combinação 
de etapas acionáveis e filosofia geral de vendas). 
Estes incluem e-mails, notificações via web e 

O propósito da Intel é criar tecnologias que mudam o mundo e enriquecem a vida de 
cada pessoa do planeta. Estamos em uma jornada de transformação por um mundo no 
qual tudo é inteligente, exigindo tecnologia para mover, armazenar e processar dados 
mais rápido do que nunca. 

Apoiando nosso valor 
“Customer Obsession” 
conforme a Intel amplia 
escopo de mercado

Estamos lado a lado com a TI, 
é uma grande colaboração.
— Eric Thompson, capacitação de parceiros globais
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newsletters que oferecem produtos relevantes aos 
parceiros da Intel. A aplicação "Vendas autônomas" 
opera diária e automaticamente, sem qualquer 
intervenção humana. Ela é aplicável às contas de 
todos os parceiros, mesmo se não forem cobertos 
por uma equipe de vendas da Intel. Juntas, essas 
aplicações de IA para vendas geraram mais de 168 
milhões de dólares em receita para a Intel em 2020.

Naturalmente, encontrar clientes em potencial é apenas 
o primeiro passo; depois, o cliente deve decidir comprar. 
Especialmente nestes tempos financeiros incertos, os 
clientes apreciam o desempenho do produto certo e 
pelo preço certo, um ato de equilíbrio delicado. Até 
recentemente, preço e desempenho acima e abaixo na 
linha de uma família de produtos eram determinados 
por especialistas por meio de um processo amplamente 
manual, demorado e trabalhoso. Agora, algoritmos de 
IA exclusivos recomendam combinações ideais de preço 
e desempenho entre uma linha de família de produtos 
praticamente em tempo real, reduzindo o tempo de 
percepções em 30x e criando uma situação de ganho 
mútuo para o cliente e a Intel através do valor agregado 

do produto. O uso da IA na otimização da relação preço-
desempenho rendeu mais de um bilhão de dólares 
em valor comercial em três anos, incluindo mais de 
600 milhões de dólares em valor comercial em 2020. 

Nós continuamos a desenvolver novas aplicações, 
algoritmos e casos de uso para IA conforme nos 
esforçamos para conectar os clientes Intel às 
soluções das quais precisam. Equipados com 
dados e pontos de comprovação, esperamos 
impulsionar uma mudança cultural e transformar 
digitalmente a maneira como a Intel faz negócios.

Respondendo rapidamente à demanda 
maior dos clientes

Mesmo antes da pandemia, a demanda dos clientes 
por produtos Intel frequentemente ameaçava exceder 
a capacidade das fábricas. Em resposta, a Intel dobrou 
sua capacidade de fabricação combinada para 14 nm 
e 10 nm ao longo dos últimos três anos. Conforme a 
pandemia persistia, a demanda dos clientes continuou 
a crescer. Tecnologias que antes eram importantes, 

A automação e a 
mentalidade "Uma 
Intel" nos permitiram 
abrir uma fábrica em 
22 semanas, quase 
80% menos tempo 
do que o normal. 
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repentinamente passaram a ser fundamentais aos 
clientes da Intel. Tivemos que continuar a consolidar 
nossa capacidade de fabricação, mesmo durante 
uma época em que não poderíamos estar fisicamente 
no local. Apressada pela urgência em aumentar a 
produção, a Intel decidiu reabrir uma unidade de 
fabricação que estava fechada há cinco anos. 

Normalmente, concluir um projeto de tal magnitude 
levaria dois anos; porém, graças ao uso da automação e 
da mentalidade "Uma Intel", a equipe abriu a fábrica em 
apenas 22 semanas (uma redução de aproximadamente 
80% no tempo até a produção). A equipe utilizou 
um modelo de trabalho "acompanhando o sol", no 
qual pessoas em diferentes fusos horários formavam 
equipes para o trabalho. As restrições de viagens e 
locais significaram que a equipe deveria trabalhar 
remotamente e utilizar ferramentas de colaboração. 

Por exemplo, uma pessoa no local teria que ser as 
mãos e olhos de alguém trabalhando remotamente. 
Apesar de ser desafiador, as pessoas foram 
criativas com suas resoluções de problemas. 

"A equipe demonstrou um comprometimento 
incrível, trabalhando em finais de semana e noites, 
e uma grande dedicação aos clientes", diz Jeff 
Walsh, vice-presidente de tecnologia da informação 
e gerente geral de TI de fabricação. A fábrica, que 
produz processadores escaláveis Intel® Xeon® da 
2ª Geração, enviou um milhão de unidades em 20 
semanas de aceleração e estabilização, e um total 
de 3,3 milhões de unidades até o final do ano. 

Mesmo enquanto a Intel acelerava o ritmo dos negócios 
e lidava com os desafios impostos pela pandemia, 
a TI das fábricas registrou dois de seus melhores 
trimestres para desempenho operacional de fabricação 
em mais de três anos, mantendo um recorde de 
99,9% de tempo de atividade entre 11 fábricas. 

Nós também concluímos a inicialização de um 
novo armazém de bens para logística de terceiros 
no tempo recorde de nove semanas — 40% mais 
rápido do que o padrão de 15 semanas, novamente 
utilizando o modelo de trabalho "acompanhando o 
sol". Nós também habilitamos a digitalização da nossa 
cadeia de fornecimento de fabricação terceirizada, 
fornecendo uma visão mais clara do inventário em 
mãos e onde está localizado a qualquer momento. 
Durante a pandemia, essa capacidade muito necessária 
ajudou a reduzir significativamente o tempo de 
resposta a uma solicitação de produto do cliente.

Podemos aprender com esses sucessos e 
acelerar significativamente a nossa capacidade 
de responder a novas necessidades de negócios 
e dos clientes conforme elas surgirem.

Fornecendo aos clientes uma experiência 
on-line direcionada

No final das contas, o maior valor da TI da Intel é ajudar 
a proporcionar a satisfação aos nossos clientes. Esse 
é o objetivo final que sustenta tudo o que fazemos. 
Aqui estão dois exemplos de como trabalhamos 
para oferecer uma melhor experiência do cliente, o 
que pode resultar em mais negócios para a Intel.

Criando uma melhor experiência na web
360 milhões de pessoas acessam a intel.com todos 
os anos. Nós transformamos significativamente a 
infraestrutura subjacente da intel.com e dos sites 
de gerenciamento de recursos digitais da Intel. 
Isso incluiu migrar as plataformas para a nuvem 
enquanto aprimorávamos o suporte e conteúdos 
dinâmicos que podem ser escalados com base 
nas necessidades e no uso do cliente. O site recém 
renovado oferece a melhor funcionalidade de recursos 
atuais, escalamento automático e desempenho 
global, tais como tempos de carregamento da 
página, para clientes da Intel no mundo inteiro. 

Fornecendo aos clientes as informações das 
quais precisam 
A Base de conhecimento relacional automatizada 
Intel® (Intel® ARK pela sigla em inglês) é a página inicial 
externa para todas as informações de produtos Intel. 
A ARK é uma das propriedades web mais acessadas 
da Intel, com uma média de mais de 13 milhões de 
visualizações por mês. Trabalhando com o grupo de 

No final das contas, o maior 
valor da TI da Intel é ajudar a 
proporcionar a satisfação aos 
nossos clientes. 
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vendas e marketing da Intel, migramos a ARK para uma 
solução padrão empresarial apoiada por TI e um único 
repositório para distribuição de dados de produtos 
entre múltiplos canais e plataformas. Ela fornece uma 
interface com definição consistente e uma experiência 
do usuário com um novo mecanismo de recomendação. 
A migração de dados envolveu a consolidação de 
múltiplos bancos de dados espalhados em mais de 100 
máquinas virtuais para criar um backend simplificado 
e uma experiência do usuário suave na intel.com, 
resultando em um carregamento da página global 
9,2% mais rápido. Trazer esse tipo de consistência às 
informações do produto é vital para a Intel, porque 
ajuda os clientes Intel a tomarem decisões informadas.

Conforme a Intel amplia seu portfólio de produtos 
e alcança mais clientes, garantir uma experiência do 
cliente direcionada, dinâmica e agradável continuará 
sendo da maior importância para o sucesso da 
empresa. A TI da Intel está comprometida em colocar 
nossas habilidades ao trabalho e mostrar aos clientes 
da Intel que levamos suas necessidades a sério.

Aprofundando mais
• Página web: Descubra as novidades IPA
• Whitepaper: Melhorando a cobertura 

da conta de vendas com IA

https://www.intel.com/content/www/br/pt/partner/programs-overview.html
https://circulate.it/r/ItJSgSTI78LthUSIdQ8Nzkvrt9VOai3KTZnFKofG-k35l1u0cxByGMo-mE0uZ3w2AsfmcqHKunIEDZ1B2zEAqwOCyTY/www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/improving-sales-account-coverage-with-ai-paper.html
https://circulate.it/r/ItJSgSTI78LthUSIdQ8Nzkvrt9VOai3KTZnFKofG-k35l1u0cxByGMo-mE0uZ3w2AsfmcqHKunIEDZ1B2zEAqwOCyTY/www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/improving-sales-account-coverage-with-ai-paper.html
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Aceleração 
digital
Conforme olhamos 
para o futuro, podemos 
aproveitar oportunidades 
adicionais para permitir 
uma continuidade 
da transformação 
impulsionada pelo 
pensamento de 
TI acelerado.

IA na 
transformação 
digital
Dados são uma força 
transformadora, e estamos 
utilizando IA para impulsionar 
inovação de produtos e melhorar 
a execução de produtos. 
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Utilizando automação 
e dados como ativos 
Apesar da jornada de IA de muitas empresas estarem começando, muitas ainda estão 
conduzindo pequenas provas de conceito, a Intel já está colhendo um valor comercial 
substancial das iniciativas de IA. 

Por exemplo, sob capacidade limitada, algoritmos de 
IA ajudaram a melhorar a produtividade da fábrica 
em 3,7 milhões de unidades extras (372 milhões de 
dólares) para uma combinação de vários processadores 
Intel®. Ao integrar e permitir o uso de IA pela Intel em 
nossos processos de negócios críticos, entregamos 
mais de 1,56 bilhão de dólares em valor em 2020. 

Fornecendo aos clientes produtos 
inteligentes e adaptáveis

Uma maneira importante para a Intel manter-se 
competitiva é continuar a melhorar o desempenho 
dos produtos; no entanto, conforme a complexidade 
do silício aumenta, fica mais difícil obter ganhos 
de desempenho. Trabalhando com a Unidade de 
Computadores da Intel, estamos ajudando a integrar 
IA aos produtos Intel. Os algoritmos de IA integrados 
aos produtos Intel podem ajustar dinamicamente 
os limites de potência de um processador com base 
na carga de trabalho real. Essa tecnologia, chamada 
Intel® Dynamic Tuning Technology (Intel® DTT), utiliza 
algoritmos pré-treinados baseados em IA para prever 
cargas de trabalho, permite um maior impulso do 
turbo quando a capacidade de resposta é necessária 

e permite tempo estendido no turbo para cargas de 
trabalho estendidas. Os processadores para notebooks 
Intel® Core™ da 10ª e 11ª Geração utilizam a Intel DTT 
para identificar padrões de uso e classificar cargas de 
trabalho. Essas informações capacitam a Tecnologia 
Intel® Mobility Boost — uma nova inovação que 
melhora a experiência do usuário através de melhor 
capacidade de resposta e desempenho, ao mesmo 
tempo em que melhora a autonomia da bateria.

Estamos entusiasmados para continuar trabalhando 
com as unidades de negócios e equipes de 
design da Intel para colocar automação, IA e 
dados ao trabalho para atender aos clientes 
Intel e para nosso próprio consumo de produtos 
Intel, na medida em que equipamos nossos 
data centers e dispositivos dos funcionários.

Apoiando qualidade e inovação de 
produtos 

Dados são uma força transformadora, e estamos 
utilizando IA para impulsionar inovação e melhorar 
a execução no ciclo de vida inteiro do produto. 

Fabricação de alta qualidade
Por meio da automação e IA, cada wafer, que produz 
aproximadamente um gigabyte de dados, é verificado e 
é processado para garantir que os mais altos padrões de 
qualidade sejam aplicados. Além disso, nossa utilização 
de análise avançada para processar mais de cinco 
bilhões de pontos de dados por dia em cada fábrica 

Dados são uma força transformadora, e 
estamos utilizando IA para impulsionar 
inovação e melhorar a execução no 
ciclo de vida inteiro do produto.   



permite que os engenheiros extraiam informações 
imperativas em 30 segundos, em vez  de quatro horas. 

Resposta rápida ao cliente
A rastreabilidade de um produto e seus componentes 
na empresa é crítica para solucionar problemas 
rapidamente. Conectar conjuntos de dados espalhados 
nos permitiu encontrar o software ou IP rapidamente, 
o que ajuda a identificar problemas específicos 
dentro de 10 minutos — onde antes poderia levar 
até 400 horas. Também estamos acelerando o 
desenvolvimento de produtos através da consolidação 
de software e IP, permitindo reusabilidade e 
reduzindo o tempo de lançamento no mercado.

Melhores processos de design de produtos
Ao automatizar e ampliar capacidades de validação 
humana com a IA, otimizamos o demorado estágio 
de validação pré-silício, o que melhorou processos 
de validação de produtos, reduziu custos e o tempo 
de lançamento no mercado. Nossa capacidade de 
Gerenciamento de execução de teste inteligente (ITEM 
pela sigla em inglês) ajuda equipes de validação a 
executar os testes mais eficientes e econômicos. O 
ITEM reduziu o número de testes necessários em 

70% e foi implantado em 60 equipes de validação 
diferentes em toda a Intel, proporcionando resultados 
de validação melhorados, custo de validação reduzido 
e menos tempo de lançamento no mercado.

Também estamos ajudando a melhorar a previsibilidade 
e a visibilidade da qualidade, otimizar cronogramas de 
entrega e reduzir o tempo de teste de cada produto 
de sistema em um processador (SoC pela sigla em 
inglês). Esse trabalho com produtos SoC gerou uma 
redução de área do chip de 1% para dois produtos-
chave e reduziu o gasto com unidades de amostra 
em 10%. No geral, em 2020, nossas iniciativas de 
design de produtos centrados em dados geraram 
360 milhões de dólares em valor comercial.

Mais poder de computação para apoiar o 
design de processadores
Nós adotamos a HPC para abordar a grande escala 
computacional associada ao design de produtos. 
Nossa solução de HPC permitiu um crescimento de 
252x em capacidade de computação e reduzimos 
o número de problemas de computação em 107x. 
Também migramos cargas de trabalho de design 
críticas para uma zona de computação de alto 
desempenho de última geração em um dos nossos 

Por meio da automação 
e IA, cada wafer é 
verificado e processado 
para garantir que os 
mais altos padrões 
de qualidade sejam 
aplicados. 
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data centers mais energeticamente eficientes (PUE 
de 1,06). Essa alteração proporcionou um aumento 
de 50% no desempenho com um custo 30% mais 
baixo, em conjunto com estabilidade aumentada e 
capacidade de impulso sob demanda adicional. 

Aprofundando mais
• Whitepaper: Classificação de defeitos mais 

rápida e precisa utilizando visão de máquina
• Resumo da solução: Simplifique a 

integração da aprendizagem profunda 
à classificação automática de defeitos

• Whitepaper: IA reduz custos e acelera 
o tempo de lançamento no mercado

• Blog: Colaboração de TI leva à 
inovação de produtos únicos

• Whitepaper: Estratégia de data 
center liderando a transformação 
de negócios da Intel

• Whitepaper: Data centers de alta densidade 
e eficiência energética extrema

https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/faster-more-accurate-defect-classification-using-machine-vision-paper.html
https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/faster-more-accurate-defect-classification-using-machine-vision-paper.html
https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/streamline-deep-learning-integration-sheet.html
https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/streamline-deep-learning-integration-sheet.html
https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/streamline-deep-learning-integration-sheet.html
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/artificial-intelligence-reduces-costs-and-accelerates-time-to-market-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/artificial-intelligence-reduces-costs-and-accelerates-time-to-market-paper.pdf
https://itpeernetwork.intel.com/it-collaboration-leads-to-unique-product-innovation/#gs.putble
https://itpeernetwork.intel.com/it-collaboration-leads-to-unique-product-innovation/#gs.putble
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/intel-it-extremely-energy-efficient-high-density-data-centers-paper.html
https://www.intel.com/content/www/br/pt/it-management/intel-it-best-practices/intel-it-extremely-energy-efficient-high-density-data-centers-paper.html
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Vislumbrando o futuro
2020 foi um ano extraordinário e sem precedentes em que nossa capacidade e resiliência 
foram testadas. Aprendemos a importância de uma empresa em formato digital, como agir 
rapidamente sob pressão e que a maneira como trabalhamos mudou para sempre. Este 
ano, a importância da tecnologia foi colocada em evidência e comprovou que aqueles que 
estavam mais adiantados em sua jornada de transformação digital se saíram melhor. 

A crise nos reuniu, e a capacidade de focar em nossas prioridades permitiu que agíssemos 
mais rápido. Continuando, temos a oportunidade de construir uma cultura que mantenha o 
mesmo senso de urgência e aceleração para gerar maior valor para a Intel e nossos clientes.

Aprendemos a importância de uma empresa 
em formato digital, como agir rapidamente 
sob pressão e que a maneira como 
trabalhamos mudou para sempre. 

— Archana (Archie) Deskus, Vice-
presidente sênior e CIO da Intel

Fique atento ao futuro: acesse o site intel.com/IT e junte-se a nós em 
nossa jornada.

Leia mais dos nossos líderes de TI e de especialistas no assunto pelo 
site IT Peer Network.

http://Intel.com/
http://intel.com/IT
https://itpeernetwork.intel.com/

