Acelerando o ritmo dos negócios pela

inovação da TI
Relatório anual do desempenho da área de TI da Intel (2016-2017)
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TI da Intel: acelerando o ritmo dos negócios
Bem-vindo ao relatório anual de desempenho (RAD) da área de TI da Intel. Sou CIO da Intel há menos de um ano,
mas posso ver que a empresa está bem posicionada para um sólido crescimento e acredito que este seja um
momento excelente para estar na TI da Intel. Os produtos e as soluções da Intel capacitarão a transformação
necessária para as empresas competirem na atual economia digital. E a TI da Intel desempenha uma função crucial
no fornecimento de soluções e serviços para acelerar a transformação digital da própria Intel.
Conforme discutido no nosso último relatório, a TI da Intel é altamente colaborativa com as unidades de negócios da
Intel. No decorrer do tempo, passamos dos bastidores para a sala da diretoria, o coração do sucesso dos negócios.
Com uma forte parceria, somos capazes de antecipar as necessidades de negócios, proporcionar liderança de pensamento
e ajudar a acelerar o ciclo virtuoso de crescimento (em inglês) da Intel e a transformação digital dos negócios.

Definição de
transformação
digital
“Digital” se refere ao
uso da tecnologia
que gera, armazena e
processa dados.
“Transformação”
se refere a
uma mudança
fundamental nos
negócios rotineiros
de uma organização,
desde os tipos de
produtos e serviços
produzidos até o
modo de entregá-los.

Estamos em um período de revolução tecnológica e de mudanças na economia sem precedentes. A IDC (em inglês)
prevê que 70% dos CEOs presentes na lista Global 2000 da Forbes centralizarão suas estratégias corporativas em
torno da transformação digital. A PNC (em inglês) afirma que 40% das 20 principais empresas de cada setor serão
afetadas por concorrentes que passaram por uma transformação digital. A TI é essencial para que as empresas sejam
capazes de competir nesse panorama de evolução de negócios.
Nos últimos anos, discutimos como os negócios precisam se tornar inovadores ou correrão o risco de ficar para trás.
Estamos constantemente explorando novas formas pelas quais a TI pode ajudar as empresas a mudar para modelos
de negócios inovadores nessa rápida evolução do mundo dos negócios. Os insights sobre tecnologias e informações
apresentam uma oportunidade significativa para melhorar como as empresas funcionam, tomam decisões e atendem
aos clientes.
Nós nos planejamos em 2016 para ampliar os negócios pela digitalização, operar com velocidade e proteger nossos
ativos. Conquistamos essas metas pelo uso de análises avançadas, tecnologias de data center emergentes e soluções
e serviços baseados em nuvem em cinco áreas de foco corporativo: promovendo os produtos e serviços da Intel no
mercado, transformando como os negócios da Intel são operados e como crescem, aumentando a produtividade e as
experiências da força de trabalho, proporcionando excelência operacional e promovendo uma força de trabalho
engajada e inovadora. E tudo isso foi feito frente ao contexto de uma maior conscientização sobre a segurança digital.
Vejo novas possibilidades com as quais a TI pode acelerar a transformação da Intel, reinventando e otimizando
nossos processos de negócios de ponta a ponta, além da forma como atendemos a nossos clientes, utilizando
tecnologias digitais cruciais e inteligência artificial. Também melhoraremos como nos envolvemos com os negócios
da Intel para proporcionar soluções inovadoras ao mercado. A TI da Intel contribuiu significativamente para um
recorde de receita na empresa de USD 59,4 bilhões em 2016. Em 2017, continuaremos elevando o nível da nossa TI
para fornecer melhor liderança na promoção de inovações, melhorias operacionais e produtividade da força de
trabalho, o que liberará um maior crescimento dos negócios para a Intel.
Minha esperança é de que, através do compartilhamento da história de transformação digital da Intel — nossos
sucessos, desafios e planos de aprimoramento —, possamos ajudar outros líderes de negócios e organizações de TI a
transformar digitalmente suas próprias empresas. Compartilhe seus insights e reações comigo pelo LinkedIn ou saiba
mais em intel.com/IT (em inglês).
Paula Tolliver
CIO, área de TI da Intel
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Equipe de TI

Gastos com TI¹

A contagem total de funcionários
inclui apenas os funcionários que
a TI da Intel contrata diretamente.

Os dados financeiros de ‘14/15
foram atualizados para incluir as
subsidiárias controladas integralmente
que foram integradas desde então.

Gerenciamento de
dispositivos de TI
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dispositivos
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5.775
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notebooks
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Armazenamento
e servidores de TI
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500 tablets
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data centers
no mundo todo

funcionários de TI
da Intel

sites de TI suportam 150
sites da Intel em 49 países

dos servidores
utilizados para design

AmBiENTE DE Ti DA iNTEL

CoNECTANDo

iNoVAÇÃo AoS VALorES Do NEGóCio
Desenvolvimento
de aplicações

1.719
696
99

2016

aplicações
pertencentes à TI
aplicativos
móveis
soluções
SaaS

Salas de reuniões equipadas
com a solução Intel Unite®
2.800 salas

Meados de 2017
4.000 salas

>2.500

aplicações de
segurança
certificados

347

inventores

~50
miL HorAS ~180
miL HorAS
de produtividade
Total potencial
economizadas

oBTiVEmoS rECEiTA ACimA DE

USD 500 MILHÕES

Uma nova experiência centrada no
cliente, baseada em dados de
marketing e vendas conectados
e processos de negócios unificados,
está impulsionando as receitas de
vendas e a satisfação do cliente.

de economia

rEDuZimoS o TEmPo Do
LANçAmENTo DE NoVoS ProDuToS

APROX. 39 SEMANAS

A utilização de Machine Learning
acelerou o tempo para introdução de
novos produtos e aumentou a
qualidade dos mesmos.
TI da Intel: acelerando o ritmo dos negócios
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Invenções de TI

A contagem de funcionários representa uma média no início e no final do ano.

de aplicações
143 invenções
de interação do usuário
de
34 invenções
sistemas de clientes
de
29 invenções
aplicações de rede
de
26 invenções
segurança
de
23 invenções
sensores

VALor PArA oS NEGóCioS DE

USD 656 MILHÕES

Incorporar análises preditivas por
toda a empresa transformou
nosso ambiente de TI e gerou
centenas de milhões de dolares
em valor para o negócio.
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Transformando como os negócios da Intel são operados e como crescem

Definição de
“Uma TI”
Todos os segmentos
de TI trabalhando em
harmonia para realizar
uma única missão:
proporcionar o maior
valor de negócios
possível.

A área de TI tem mais influência do que nunca sobre
a forma como as empresas inovam por meio da
tecnologia para transformar seus serviços,
relacionamentos e processos. A TI da Intel está
acelerando a adoção de inovações de TI para
aumentar a velocidade dos negócios da empresa.
Várias equipes de TI, incluindo fabricação, cadeia de
fornecimento e vendas e marketing, estão
trabalhando em conjunto como uma “TI única” para
facilitar a inovação em nossos processos de ponta a
ponta. Estamos redefinindo como os negócios da
Intel são operados e como crescem.
A TI da Intel está em uma posição única para liderar
a transformação digital da nossa empresa: temos
visibilidade e parcerias por toda a empresa.
Contamos também com uma profunda experiência
em melhores práticas de tecnologias emergentes.
Com um “lugar à mesa” dentro das unidades de
negócios, podemos antecipar as necessidades dos
negócios e criar rapidamente soluções que
possibilitam negócios digitais com uma
superagilidade. Os exemplos a seguir ilustram como
estamos aprimorando nossos processos,
possibilitando a tomada de decisão orientada por
dados e proporcionando insights e soluções.

Transformando a experiência do
cliente B2B da Intel

eXperiÊncia
cenTrada no clienTe
Alcançamos mais de
USD 500 milhões em
receita criando uma
experiência B2B digital
inteiramente conectada.

retorno sobre o investimento das campanhas de
marketing.
O marketing centrado no cliente beneficia tanto os
clientes como a Intel:
• Os clientes têm um único ponto de entrada e login
para suas interações com a Intel.
• Os clientes recebem informações específicas
direcionadas às suas necessidades e aos seus
interesses, o que os ajuda a lançar seus produtos
mais rapidamente.
• Os investimentos de marketing da Intel podem ser
diretamente vinculados aos resultados das
vendas.
Até agora, nossos esforços aumentaram a habilidade
da Intel de se dimensionar a novos mercados e
novos clientes, aumentaram a satisfação do cliente e
permitiram que as organizações de vendas e
marketing da Intel obtivessem mais de USD 500
milhões em receitas.

Expandindo o data center para
atender nossos recursos de
engenharia e de desenvolvimento de
produtos

A TI da Intel desempenha uma função fundamental
no suporte ao design de produtos da Intel, desde
A TI da Intel, em parceria com as organizações de
chips que capacitam a Internet das coisas (IoT) até
vendas e marketing e as unidades de negócios da
avançadas tecnologias de rede e memória. Nós
Intel, otimizou os processos de negócios e reduziu a
gerenciamos o cerne do processo de negócios da
dívida técnica. Nós criamos uma experiência B2B
Intel: os data centers da empresa. Nossa estratégia
ponta a ponta, totalmente conectada e digital,
de data center leva à transformação digital da Intel
aumentamos a receita e ajudamos a Intel a entender
pelo fornecimento de capacidade de computação e
melhor seus clientes.
análises necessárias para uma inovação rápida. Nós
operamos os data centers da Intel como se fossem
Em 2015, começamos a conectar os dados das
uma fábrica, obtendo alterações disciplinadas e
atividades de marketing aos dados de vendas para
aplicando tecnologias, soluções e processos
possibilitar uma tomada de decisão mais estratégica.
inovadores.
Unificamos centenas de processos de negócios e
Utilizamos nossa
Revelamos
um valor de
dezenas de data centers
e portais
Como os produtos da Intel estão sendo cada vez
plataforma
de de produtos
negócios de mais de
fragmentados.
Continuamos
a
refinar
a
experiência
mais
utilizados para alimentar a nuvem e bilhões de
aprendizagem automática
USD 123
milhões,
de cliente B2Bpara
usando
a automação
e
descobrir
padrões, de marketingreduzindo
dispositivos
os estoquesinteligentes conectados, o número de
análises para fornecer
conteúdo
personalizado,
automatizar
as gerações
produtos
excedentes
de que a Intel produz anualmente aumentou
de testesdo
e aumentar
ose aumentandomatérias-primas
acelerando a jornada
comprador
o
cinco vezes
de nos últimos quatro anos. Para
testes de validação
32 para corresponder
28 semanas. à demanda do data center e aumentar
funcional em 60 vezes.

melHor ValidaÇÃo

da fase de design

redUÇÃo de esToQUes

eXcedenTes
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a eficiência, estamos implantando o Software
Defined Infrastructure (SDI) e tecnologias com base
na nuvem, bem como aumentando a densidade do
data center. Há dois anos, a equipe de TI da Intel,
juntamente com as equipes de design de produto e
especialistas em instalações, colaboraram para
adaptar um espaço da fábrica da Intel não utilizado
e criaram dois data centers ultraeficientes. Essas
instalações têm a maior densidade de computação
do setor — 280 nós baseados no processador Intel®
Xeon® em cada rack de 60 unidades — e eficiência
de uso de energia — 1,06 PUE.
A nossa capacidade de escalar nossos data centers
de acordo com nossa demanda nos permite oferecer
uma nuvem privada que hospeda de maneira
econômica muitas das cargas de trabalho internas.
No entanto, nossa estratégia de data center evoluiu
para incluir o uso de uma nuvem híbrida; uma
mistura de infraestruturas e serviços de nuvem
pública e privada. Em 2016, a Intel realizou uma
pesquisa envolvendo mais de 125 grupos de
discussão com clientes e integradores de sistemas
no mundo inteiro, em todos os principais setores.
Identificamos as características técnicas mais
importantes que ajudam a determinar que aplicação
colocar na nuvem. Por exemplo, consideramos os
requisitos de desempenho, segurança, integração e
dados de uma aplicação; a disponibilidade de
provedores de serviços adequados e soluções
comerciais; e a maturidade de aplicações de
software como um serviço (SaaS). Constatamos que,
muitas vezes, uma combinação de serviços de
nuvem pública e privada fornece acesso sob
demanda aos recursos de computação para
provisionamento rápido e liberação com
gerenciamento mínimo.

Acelerando as vendas usando análises
avançadas
A análise de dados aumenta a velocidade para se
chegar a conclusões importantes sobre o negócio,
permite uma melhor tomada de decisões e é uma
ótima oportunidade para a área de TI transformar os
negócios da empresa pela digitalização. Por
exemplo, em vendas e marketing, dados confiáveis
em tempo real podem aumentar as receitas e reduzir
os custos, concentrando as atividades de vendas e
marketing nas oportunidades mais promissoras.
Durante o ano de 2016, desenvolvemos um sistema
de inteligência de mercado. O sistema combina os
dados do sistema de gerenciamento de
relacionamento com clientes da Intel com grandes
quantidades de dados públicos não estruturados,
como publicações de notícias, registros de patentes,
informações de contratação e informações de capital
de risco e de fusão e aquisição. Na primeira prova de
conceito, que analisou o mercado de realidade
aumentada, os dados consistiram em
125.000 entidades, 35.000 artigos e 50 milhões de
palavras. Enquanto seres humanos levariam meses
para processar essa quantidade de dados, o sistema
de inteligência de mercado concluiu sua análise em

poucas horas. Mais importante ainda, o sistema foi
capaz de gerar insights exclusivos usando machine
learning para identificar correlações e padrões.

Saiba mais sobre a
experiência de cliente B2B
da Intel
Blog: TI desempenha uma
função ativa na criação de
uma experiência B2B centrada
no cliente (em inglês)

Nossa ferramenta de recomendação de conta de
vendas e marketing (SMART) usa análises preditivas
para estender o alcance, os relacionamentos e as
receitas da Intel em nossos canais de marketing. A
Intel ganhou o prêmio 2014 CIO 100 por sua
ferramenta SMART que gerou USD 76,2 milhões
pelo uso eficaz e inovador da tecnologia da
informação. Continuamos expandindo a SMART para
vários países e canais de vendas. Em 2016, a SMART
aumentou a receita da Intel em aproximadamente
USD 115 milhões usando algoritmos de machine
learning e análises preditivas para priorizar com
quais clientes do canal se engajar, quando se engajar
com eles e que conteúdo e promoções visar.

Saiba mais sobre a
evolução dos data centers
da Intel

Pretendemos expandir nosso trabalho com Analytics
para continuar a acelerar as vendas e aumentar a
receita da Intel.

Artigo: A TI da Intel redefine
o data center de alta
densidade: 11.840 Watts
por metro quadrado
(em inglês)

Tornando as fábricas da Intel mais
inteligentes

Artigo: TI da Intel: data
centers de alta densidade e
com consumo de energia
extremamente otimizado
(em inglês)

Na qualidade de maior fabricante de chips do
mundo, o sucesso da Intel depende do desempenho
de suas fábricas. Conforme o portfólio de produtos
da Intel é ampliado e o ciclo virtuoso de crescimento
acelera, as fábricas da Intel têm experimentado um
aumento na complexidade dos produtos e processos
de fabricação e um crescimento correspondente dos
dados. Por exemplo, milhares de pastilhas de silício
são classificadas por dia, cada uma associada a
aproximadamente um gigabyte de dados. Milhares
de ferramentas de fabricação equipadas com vários
sensores geram enormes quantidades de dados. O
processamento de dados é realizado tanto em
tempo praticamente real como off-line. Cada
pastilha é verificada no momento do processamento
para assegurar que os mais altos padrões de
qualidade sejam cumpridos. Além disso, os dados do
sensor das ferramentas são coletados para
integração e análise adicional dos dados.
A automação da fabricação e o uso efetivo de dados
são elementos centrais da Intel na sua estratégia
competitiva. Embora estejamos usando a
automação nas fábricas da Intel há várias
décadas, continuamos a melhorá-la por
meio da implantação de soluções de
Internet das coisas e de análises preditivas,
o que reduz o tempo de comercialização,
melhora a utilização de recursos, aumenta
a produtividade e reduz os custos.

Artigo: Experiência centrada
no cliente: transformando a
experiência digital B2B da
Intel (em inglês)

Blog: O design do data center
é fundamental para PUEs
líderes do setor (em inglês)
Artigo: Estratégia de data
center orienta a
transformação dos negócios
da Intel (em inglês)

Artigo: Tomando decisões
sobre nuvem privada e
pública no caminho para
uma nuvem híbrida
Artigo: Posicionamento ideal
de carga de trabalho para
nuvens públicas, híbridas e
privadas (em inglês)
Saiba mais sobre a
aceleração de vendas
Blog: Colocando a
aprendizagem automática e
a mineração de dados em
funcionamento na Intel
(em inglês)
Artigo: Mineração de dados
usando a aprendizagem
automática para redescobrir
os clientes da Intel
(em inglês)
Artigo: Como a plataforma
de análise integrada da TI
da Intel ajuda as vendas
e o marketing (em inglês)
Artigo: Maximizando o
insight sobre marketing com
o uso de análise de Big Data
(em inglês)

A automação de fábrica inteligente da Intel
mostrou ganhos consistentes em eficiência
ano após ano em três áreas principais:
tempo em que a fábrica fica em operação
sem pausas, velocidade de produção e na
produtividade. Por exemplo, a utilização de
análise avançada para processar mais de
cinco bilhões de cinco bilhões de dados
por dia em cada fábrica permite que os
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engenheiros extraiam as informações necessárias
em 30 segundos, e não em quatro horas. Agora, os
engenheiros podem se concentrar em resolver
problemas e desenvolver soluções, em vez de
extrair dados.
Saiba mais sobre como
tornar as fábricas da
Intel mais inteligentes
Blog: Fundamentos da
fabricação automatizada
(em inglês)
Blog: Colocando os
sensores em
funcionamento no
ambiente de fábrica: de
dados a informações à
sabedoria (em inglês)
Podcast: Episódio 100 Por dentro da TI:
aprimorando a fabricação
com análise de dados
avançada (em inglês)
Artigo: Unindo a Internet
das coisas com a análise
de dados avançada para
melhorar os resultados
da fabricação (em inglês)
Artigo: Usando Big Data
na fabricação nas
fábricas inteligentes da
Intel (em inglês)
Artigo: Aprimorando a
fabricação com a análise
de dados avançada
(em inglês)
Artigo: Integrando a
tecnologia de sensor IoT
à empresa (em inglês)

Em outro exemplo, criamos uma ferramenta de
visualização de dados que apresenta aos
engenheiros da fábrica gráficos que distinguem
erros críticos de erros não críticos e mostram onde
o equipamento de fabricação está funcionando
corretamente e onde existem possibilidades para
aumentar a eficiência. Isso foca a atenção nas
melhorias mais significativas para aumentar a
disponibilidade dos equipamentos e a
produtividade.
Nossos projetos de automação de fábrica e de
Analytics têm reduzido significativamente o tempo
médio gasto com reparos e, em geral, economizado
milhões da Intel graças a eficiências possibilitadas
pela Internet das coisas. Também estamos ajudando
a criar padrões de mercado para a Internet das
coisas e arquiteturas de referência para prédios
inteligentes (consulte a seção “Orientando o
crescimento lucrativo com novas soluções” para
obter mais detalhes).

Implantando uma plataforma de
recursos humanos “mobile-first” e
“cloud-first”
Nosso desenvolvimento de uma plataforma de
recursos humanos (RH) baseada em SaaS é um
exemplo excelente de como os serviços
desenvolvidos primeiramente para dispositivos
móveis e para a nuvem contribuem para a
transformação digital da Intel ao alavancar a
eficiência e a produtividade. A nova plataforma
substituiu nosso antigo sistema de RH existente, já
com 18 anos. Ela fornece acesso móvel a dados e
ferramentas de RH e capacita a força de trabalho da
Intel, colocando a análise e a inteligência nas mãos
dos líderes, gerentes e funcionários da empresa —
em suas mesas de trabalho ou onde quer que
estejam.
Esse projeto foi a maior implantação SaaS da
história da Intel. Uma equipe interfuncional de RH e
especialistas de TI reduziu o tempo de entrega em
12 meses e aumentou a qualidade do resultado sem
nenhuma interrupção nos negócios. A plataforma
resultante lida com todas as tarefas de RH, incluindo
o processamento de folha de pagamento de quase

“O trabalho feito foi absolutamente extraordinário. Não
apenas a qualidade do produto final, mas por existir
uma história de clareza, parceria e entendimento dos
nossos negócios desde o início do projeto.”
— Richard Taylor
Ex-VP sênior da Intel, Diretor de recursos humanos

106.000 funcionários em 49 países e mais de
1.800 processos de negócios. Nós reprojetamos
224 integrações com fornecedores externos e
aplicações de downstream internos. Além disso, a
nova plataforma simplificou o panorama geral do
sistema de RH, eliminando mais de 250 aplicações e
interfaces existentes.

Digitalizando a cadeia de
fornecimento
As cadeias de fornecimento digitais aumentam a
eficiência, a agilidade organizacional e a vantagem
competitiva no mercado global de hoje. A Intel
atende mais de 1 milhão de pedidos por ano de
diversas fábricas e 30 depósitos. A TI da Intel está
comprometida em criar uma cadeia de fornecimento
digitalizada e inteligente através do uso da Internet
das coisas e de tecnologias de análises prescritivas.
O sistema interoperável e integrado resultante está
aumentando a velocidade dos negócios e
permitindo que nossa cadeia de fornecimento seja
mais centrada no cliente e flexível. Nossa utilização
de soluções de Internet das coisas e de Analytics
possibilita um alto grau de visibilidade da cadeia de
fornecimento, bem como controle de inventário
dinâmico, armazenagem, gerenciamento de
segurança de fornecedores e funções de utilização
de capacidade.
O setor está percebendo o nosso sucesso. Em 2016,
a Intel esteve mais uma vez na lista das
25 principais empresas de cadeia de fornecimento
da Gartner, em quarto lugar. A classificação se
baseia no desempenho dos negócios e na opinião
de especialistas sobre o potencial da empresa e a
liderança na comunidade de cadeias de
fornecimento. A Gartner observou três tendências
que a Intel e outras empresas líderes estão
perseguindo: integração de parceiros orientada aos
clientes, adoção de soluções avançadas de Analytics
e maior foco na responsabilidade social corporativa.
A TI da Intel desempenha uma função de liderança
na criação de uma cadeia de fornecimento que
possa suportar novos modelos de negócios em
expansão e a ampliação dos recursos de fabricação
da Intel. Em 2016, utilizamos nossa plataforma de
dados integrada para proporcionar uma fonte de
verdade única por toda a cadeia de fornecimento, o
que aprimora os recursos de planejamento de
vendas e de operações e possibilita a tomada de
decisões em tempo real.
Em 2016, nosso sistema de gerenciamento de
inventário automatizado proporcionou USD 121,3
milhões em valor de negócios ao reduzir o
inventário do fluxo de distribuição em 12,5%. Níveis
de inventário menores significam que o dinheiro
que estava preso em peças e materiais
desnecessários agora pode ser usado em atividades
de maior valor, como no gerenciamento proativo de
demanda e suprimentos, no desenvolvimento de
novos produtos e em maiores esforços de
marketing e vendas. Estamos investigando outros
casos de uso da cadeia de fornecimento, incluindo a
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“Uma tendência nas principais cadeias de
fornecimento é o uso de soluções avançadas
de Analytics para ajudar na execução de
diversas partes das operações, espalhandose por toda a cadeia de fornecimento. … O
valor está nos algoritmos que convertem
diferentes pontos de dados em insights
operacionais.” (Gartner)
produção de relatórios de planejamento de negócios
integrados, a padronização de processos de
aquisição e o aproveitamento de análises de big data
para reduzir os custos da cadeia de fornecimento e
possibilitar opções de fornecedores mais flexíveis.
Outras iniciativas da cadeia de fornecimento em
2016 incluíram:
• Desenvolvimento de soluções descritivas e
preditivas de Analytics para transformar nosso
processo de abastecimento de ponta a ponta.
• Investimento em segurança digital da cadeia de
fornecimento para gerenciar nossos riscos e
proteger nossos ativos.
• Possibilidade de novos modelos de negócios do
tipo “fabricar conforme o pedido” e “montar
conforme o pedido” para acelerar o crescimento.
• Padronização e automação de processos de
negócios para melhor lidar com exceções e
automatizar a próxima melhor ação.

Para resolver problemas complexos, estamos
cultivando uma cultura de inovação em TI na nossa
cadeia de fornecimento. Por exemplo, quando as
fábricas da Intel convertem de um processo para
outro (como de 14 nm para 10 nm), elas
economizam dinheiro ao converter as ferramentas
existentes para suportar o novo processo, em vez de
comprar máquinas novas e caras. Realizamos uma
prova de conceito usando a tecnologia da Internet
das coisas para monitorar esses kits de conversão
desde o fornecedor até a instalação da Intel. Uma
melhor rastreabilidade e utilização permitiu que as
fábricas orquestrassem melhor os processos de
instalação e qualificação das ferramentas,
acelerando a cadeia de fornecimento, a tomada de
decisão bem informada e o acesso da fábrica. Dois
outros exemplos de inovação na cadeia de
fornecimento incluem o uso de drones para
contagem de inventário e a utilização da tecnologia
Intel® RealSense™ para medição e inspeção visual.

Saiba mais sobre a
digitalização da cadeia
de fornecimento
Blog: Principais
aprendizados para migrar
aplicações de
gerenciamento de cadeia
de fornecimento para
uma plataforma de
dados na memória
(em inglês)
Artigo: Otimizando a
cadeia de fornecimento
da Intel com uma
plataforma de dados na
memória (em inglês)

Pretendemos utilizar Analytics e a tecnologia da
Internet das coisas para continuar otimizando os
processos da cadeia de fornecimento da Intel.

Programa para revolucionar a fabricação
Os projetos de transformação digital em que trabalhamos durante 2016 nos estimularam a querer fazer mais.
O grupo de TI da Intel responsável por auxiliar os processos de fabricação da Intel lançou o programa GameChanger para financiar projetos plurianuais que podem alterar fundamentalmente os processos de negócios.
A seguir, dois projetos revolucionários nos quais trabalharemos a partir de 2017:
Realidade aumentada. A TI da Intel, trabalhando com a Intel Venture, os laboratórios da
Intel, o grupo de software e serviços da Intel e o grupo de Internet das Coisas (IoT),
desenvolveu o Intel® Remote EyeSight (Intel® RES). Essa é uma solução de software
colaborativa, segura e independente de hardware para o profissional conectado. A
tecnologia Intel RES permite a colaboração sem o uso das mãos entre humanos e entre
humanos e máquinas, pelo uso de dispositivos vestíveis e conectados. Por exemplo, o
funcionário de uma fábrica pode assistir a um vídeo educativo enquanto estiver
trabalhando em um reparo complexo. Também estamos fazendo experimentos com o uso
de um capacete inteligente com processador Intel® Core™ m7, que fornece dados em tempo
real com base no ambiente para melhorar a precisão da manutenção preventiva.
Controle de ferramenta remoto. Estamos investigando a reutilização de métodos de
controle remoto eficazes que já estão em uso há muito tempo nas fábricas da Intel para
alcançar ganhos semelhantes nas fábricas de testes e montagem da empresa. Centros de
comando para ferramentas, em vez de terem um operador em cada ferramenta, podem
aumentar a eficiência dos técnicos da fábrica (talvez em até cinco vezes). Os técnicos
não estarão mais presos a uma única máquina e podem estar disponíveis para trabalhar em
atividades mais valiosas.

A tecnologia Intel® RES combina cenas reais e virtuais
para possibilitar uma comunicação remota interativa
em óculos inteligentes, o que torna o reparo em
campo mais fácil e mais eficiente.
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Aprimorando os produtos e serviços da Intel
A TI da Intel usa a tecnologia para criar valor para a
empresa e catalisar a transformação organizacional.
Estabelecemos parcerias com unidades de negócios
para definir estratégias e criar soluções para ajudar
no crescimento da empresa. Aumentar o
conhecimento dos negócios de nossas equipes de TI
e aprofundar seu entendimento dos desafios de
negócios da Intel nos permite proporcionar soluções
antecipadas para as necessidades dos negócios.

melHor ValidaÇÃo

da fase de design
Utilizamos nossa
plataforma de
aprendizagem automática
para descobrir padrões,
automatizar as gerações
de testes e aumentar os
testes de validação
funcional em 60 vezes.

Nossos líderes de TI entendem as ofertas de
tecnologia internas, de terceiros e baseadas em
nuvem disponíveis e podem orientar as unidades de
negócios da Intel para a solução mais valiosa. Nossa
parceria com as unidades de negócios da Intel,
juntamente
comum
a experiência
em soluções
Revelamos
valor de
avançadas
de Analytics,
negócios
de mais de permite que as unidades de
negóciosUSD
da 123
Intelmilhões,
superem os desafios dos negócios,
reduzindo os estoques
aumentem
as
oportunidades
de receita e coloquem
excedentes de
produtos
no mercadode
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matérias-primas
32 paraa28
semanas. dos negócios e levando ao
aumentando
velocidade
crescimento lucrativo.

redUÇÃo de esToQUes

eXcedenTes

Aumentando a velocidade dos
negócios da Intel
Definição de
“CLIFF”
A Coverage LIFt
Framework é uma
plataforma de
aprendizagem
automática que
descobre bugs que,
de outro modo,
poderiam não ser
descobertos durante
a fase de design do
desenvolvimento de
um produto.

O mercado atual está acelerado, e as janelas de
oportunidades são pequenas. Portanto, a velocidade
dos negócios é fundamental. Conforme mencionado
na seção anterior, estamos usando nossa experiência
em big data e Analytics para reduzir o tempo que
leva para desenvolver, testar e lançar produtos no
mercado, promovendo, assim, os produtos e
serviços da Intel no mercado.
Por exemplo, machine learning desempenhou um
papel fundamental no desenvolvimento da CLIFF,
uma plataforma de machine learning que descobre
bugs que, de outro modo, não seriam descobertos
durante a fase de desenvolvimento de um produto.
A plataforma auxilia na validação do produto na fase
de design — antes que o produto seja efetivamente
fabricado —, navegando rapidamente por milhares
de registros de testes anteriores para descobrir
padrões ocultos. Seres humanos levariam de
centenas a milhares de horas para executar essa
tarefa, e seria inviável executá-la manualmente.

Historicamente, a validação do produto na fase de
design é um dos mais caros e demorados processos
do desenvolvimento de produtos, consumindo até
50% do ciclo de desenvolvimento e demandando
diversas iterações de design e protótipos. Usando a
geração automática de testes, a CLIFF reduziu
significativamente o tempo de lançamento de
produtos da Intel e aumentou a qualidade dos
produtos. Em comparação com testes de regressão
tradicionais, a CLIFF valida 60 vezes mais as
funcionalidades visadas, identifica 30% mais novos
problemas em cada execução e já identificou mais
de 20 novos bugs em um produto.
Essa solução altamente escalável recebeu o prêmio
de impacto de dados de 2016 da Cloudera. As
implementações das organizações vencedoras
“demonstraram uma relevância exemplar na
criatividade, maturidade, setor ou aplicação, além de
resultados tangíveis”. A solução já está em produção
para 10 organizações de pesquisa e
desenvolvimento de CPU da Intel, e planejamos
estender seu uso para muitas mais nos próximos
meses.
Também desenvolvemos um dashboard que oferece
visibilidade e análise on-line de todos os dados de
propriedade intelectual dos SoC da Intel. O
dashboard viabiliza anãlises de qualidade do
processo de validação e outras informações como
calendários. Usando essa plataforma unificada, os
grupos de produtos da Intel podem acelerar o ritmo
em que blocos de IP (unidades reutilizáveis de
design de layout de chips, células ou lógica) são
aprovados para produção. A solução agora é usada
por mais de 2.000 usuários e a base de usuários está
crescendo rapidamente. A solução gerou USD 101
milhões em 2016 e economizou USD 40 milhões por
projeto de SoC.
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Repensando o design de servidores
Em 2016, aumentamos significativamente a
densidade de um dos nossos data centers, pelo
design e desenvolvimento de uma nova abordagem
para o hardware do servidor: um servidor
desagregado que complementa o Intel® Rack Scale
Design. Normalmente, a atualização de um servidor
significa substituir não apenas a CPU e os módulos
de E/S do servidor, mas todo o servidor. Nossa
arquitetura de servidor desagregado com patente
pendente permite atualizações independentes dos
módulos de computação e E/S, sem substituir o
restante do gabinete (rede, armazenamento,
ventiladores e fontes de alimentação), que
geralmente é atualizado a um ritmo mais lento.
A TI levou a ideia à produção em apenas cinco
semanas; e em poucas semanas mais, vários
milhares de novos servidores foram instalados e
começaram a executar trabalhos de design.
Instalamos mais de 30.000 desses servidores até
agora, e estimamos que eles vão reduzir os custos
de atualização em pelo menos 44% e,
possivelmente, em até 65%, possibilitando
atualizações mais frequentes que colocarão as mais
recentes e mais avançadas tecnologias baseadas no
processador Intel® Xeon® para trabalhar para as
equipes de design da Intel. Também antecipamos
economias de cerca de USD 1 milhão por ano em
despesas operacionais, graças a esses
30.000 servidores desagregados de alta densidade.

Orientando o crescimento lucrativo
com novas soluções
Nós usamos produtos da Intel e outras soluções de
TI para resolver problemas em nossa organização de
TI. Compartilhamos nossas inovações, experiências e
pontos de prova de produtos da Intel com as
unidades de negócios da própria Intel e com clientes
da Intel. Dessa forma, podemos promover as
soluções e os serviços da Intel no mercado,
colaborar para melhorar os produtos da Intel,
demonstrar o valor da tecnologia da Intel com
aplicações práticas e, em alguns casos, criar
produtos ou soluções que a Intel pode vender. Veja
dois exemplos:

tecnologias de Internet das coisas e está se
tornando o catalisador para colocar as soluções
IoT empresariais da Intel no mercado. O centro
ocupa um edifício inteiro em nosso campus de
Chandler, Arizona, e todos os sistemas do edifício,
como AVAC (aquecimento, ventilação e ar
condicionado), iluminação, banheiros e
estacionamento, são compatíveis com IoT. Nosso
objetivo é mostrar o que é possível em um mundo
conectado e inteligente para, em seguida, “tornar
isso real”. Estamos demonstrando muitas outras
soluções compatíveis com IoT que promovem a
segurança, reduzem custos operacionais e
aumentam a satisfação do cliente.
• Plataforma de análise vestível. Com base na
colaboração da TI da Intel com a Fundação
Michael J. Fox em 2014, desenvolvemos uma
plataforma de inteligência artificial que possibilita
o monitoramento remoto de pacientes para
coletar dados de alta qualidade para uma
avaliação de sintomas mais eficaz. Os algoritmos
de machine learning da plataforma geram
medidas objetivas que quantificam o impacto de
terapias, ajudando a acelerar ensaios clínicos e o
processo de aprovação de medicamentos,
reduzindo assim os custos de desenvolvimento de
medicamentos. Esse ano, a Teva Pharmaceuticals
licenciou a plataforma e seus serviços em um
ensaio clínico de fase 2 para um novo
medicamento para a Doença de Huntington.

Saiba mais sobre como
promover um
crescimento lucrativo
Blog: Dando vida à
Internet das coisas
(em inglês)
Artigo: Padrões de dados
IoT proporcionam a base
para construções
inteligentes (em inglês)
Artigo: Integrando a
tecnologia de sensor IoT
à empresa (em inglês)

Cada um dos projetos destacados aqui demonstra a
habilidade da TI de impulsionar novas receitas, pela
aplicação de nossa experiência em IoT e Analytics
em diversos cenários, resultando em insights
melhores e mais rápidos. Agilizar o
tempo de comercialização e
melhorar a qualidade dos
produtos contribuem para a
vantagem competitiva da Intel no
atual mercado que possui um
ritmo muito acelerado.

• Smart Building and Venue Experience Center,
baseado na plataforma de Internet das coisas da
Intel. Esse centro é o campo de provas de

“Desagregar a CPU e a memória permite que os data centers
reduzam os custos do ciclo de atualização. Quando visto por
um ciclo de atualização de três a cinco anos, uma arquitetura
de servidor desagregada oferece, em média, servidores mais
eficientes e de maior desempenho por custos menores do que
os tradicionais modelos de substituição por descarte, permitindo
que os data centers otimizem de maneira independente a adoção
de tecnologias novas e aprimoradas.”
— Shesha Krishnapura, colaboradora da Intel e CTO de TI da Intel
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Aumentando a produtividade da força de trabalho
Estamos empenhados em aumentar a conectividade,
a colaboração e a produtividade do funcionário,
otimizando a experiência do usuário quando os
funcionários usam serviços de TI da Intel. Para fazer
o seu trabalho, a força de trabalho da Intel se baseia
em nossos serviços. Nosso trabalho é torná-los mais
produtivos. Portanto, conforme projetamos nossos
serviços e soluções, colocamos os funcionários da
Intel no centro, aprendendo como eles trabalham e
desenvolvendo soluções que impulsionam sua
produtividade.

Foco em Agile e DevOps

Saiba mais sobre como
aumentar a
produtividade da força
de trabalho
Blog: Mesmo espaço de
trabalho do usuário,
dispositivos diferentes
(em inglês)
Blog: TI da Intel responde
as principais perguntas
sobre a solução Intel
Unite para colaboração
em salas de reuniões
(em inglês)
Artigo: Possibilitando um
espaço de trabalho do
usuário otimizado em
todos os dispositivos e
plataformas (em inglês)
Artigo: Melhores práticas
na TI centrada no usuário
(em inglês)
Artigo: Melhores práticas:
implantando a solução
Intel Unite (em inglês)
Artigo: Colaboração na
sala de reuniões usando
a tecnologia Intel® vPro™
(em inglês)

Estamos fazendo a transição de toda a TI para uma
metodologia Agile e DevOps. Nossa recém-formada
equipe de transformação de programa Agile e
DevOps (ADOPT) reforça a visão de “Uma TI”,
ajudando a eliminar silos e aumentar a visibilidade
dos investimentos pela TI para otimizar gastos,
recursos e esforços. A equipe ADOPT já treinou cerca
de 1.500 pessoas em Agile. Acreditamos que o Agile
e DevOps nos permitirão reduzir os custos e
fornecer produtos, recursos e serviços em horas, não
mais em semanas ou meses. Conforme passamos de
uma estrutura de comando e controle para um
ambiente de equipe capacitado e autodirecionado,
poderemos usar recursos mais eficientemente e
trabalhar nas atividades de negócios de maior valor,
não em coisas triviais que podemos automatizar.

mesmo quando mudam de um dispositivo para
outro. Ao atualizar para um PC novo, os usuários
podem restaurar aplicações e a personalização do
usuário e voltar ao trabalho produtivo em menos
tempo do que antes — às vezes, em apenas meia
hora.

Fácil colaboração durante reuniões
A colaboração entre funcionários espalhados pelo
mundo todo tem um papel vital na capacidade da
Intel de inovar rapidamente e de responder às
oportunidades do mercado. Nossa recente
implantação da solução Intel Unite® permite que os
participantes de uma reunião compartilhem e
anotem seu conteúdo e apresentações sem
dificuldades e de modo instantâneo em salas de
conferência ou remotamente, sem fios. Ter a solução
Intel Unite em 2.800 salas de conferência
economizou à Intel aproximadamente 50.000 horas
de tempo de reunião de funcionários em 2016. A
solução Intel Unite tem obtido um impacto tão
positivo sobre a produtividade, que pretendemos
atualizar pelo menos mais 1.200 salas de
conferência no mundo todo em 2017. Como um
bônus adicional, caso ocorra algum problema com o
PC que está executando a solução Intel Unite,
podemos usar a tecnologia Intel® vPro™ para
gerenciar remotamente o PC, aumentando ainda
mais a eficiência da solução.

Ambiente de trabalho otimizado
Nossos esforços recentes estão permitindo que os
funcionários da Intel trabalhem perfeitamente em
qualquer lugar, em qualquer dispositivo, usando
soluções integradas compatíveis com a nuvem e
fáceis de usar. Tradicionalmente, conteúdo do
usuário, aplicações e configurações permeiam o
sistema operacional e o hardware. Isso impede o
acesso ao mesmo conteúdo, aplicativos e à
personalização do usuário em todas as aplicações.
Além disso, torna a atualização para um novo
dispositivo lenta e trabalhosa. Usamos a nuvem para
possibilitar um ambiente de trabalho do usuário
otimizado. Com essa solução, os usuários podem ser
produtivos a qualquer hora e em qualquer lugar,

“Nossa experiência do usuário com a
solução Intel Unite® é bastante positiva.
Atualmente, é muito comum ter mais de
40 pessoas ‘unidas’ em uma única sala
sem qualquer problema. OBRIGADO!”
— Bruce Tufts
Vice-presidente, Logic Technology Development, Intel
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Promovendo uma força de trabalho inovadora
A tecnologia é apenas um dos aspectos que estão
acelerando a transformação digital da Intel e o ritmo
dos negócios. Nosso sucesso também depende do
talento e das habilidades da nossa equipe. A TI da
Intel suporta a missão do CIO de catalisar, inovar e
impulsionar iniciativas e objetivos interfuncionais da
TI, mantendo um fluxo de talentos que atende às
necessidades da Intel; fornecendo desenvolvimento
de carreira e liderança; promovendo um ambiente
de trabalho diversificado e inclusivo; e estimulando a
inovação por toda a força de trabalho.

Investindo em habilidades para a
transformação

Cultivando a diversidade e a inclusão
A TI da Intel suporta de maneira ativa as metas de
diversidade da Intel em atividades como o programa
de orientação rápida para resultados acelerados
(ROAR), que oferece às mulheres técnicas e a
minorias sub-representadas um programa de três
dias com intensa formação em rede de contatos,
conduzido por líderes de unidades de negócios, e o
grupo de recursos do funcionário (ERG), que
promove o entendimento entre diferentes culturas
para criar uma comunidade mais inclusiva.

Incentivando a inovação

Gastamos USD 1,4 milhão em 2016 no treinamento
de funcionários de TI. Pelo acompanhamento de
habilidades emergentes e em declínio no setor e
com um investimento adequado, criamos uma força
de trabalho ágil, inovadora e com pensamento
positivo que adota a cultura colaborativa de “Uma
TI”. Incentivamos os funcionários a fazer diversos
cursos, pois nossos funcionários mais valiosos têm
tanto tino comercial como experiência em diversas
disciplinas. Também conquistamos um
gerenciamento bastante sólido graças ao
desenvolvimento da liderança e a planos de
sucessão. O treinamento em gerenciamento e a troca
de informações entre os profissionais cultivam uma
liderança eficaz, que, por sua vez, alimenta a
transformação dos negócios.

Capacitamos a criatividade dos funcionários e
incentivamos o pensamento sobre possibilidades
através da coordenação de eventos que originam
discussões e soluções, ensinando gerentes e líderes
de equipes a incorporar a inovação ao trabalho de
cada funcionário e a reconhecer a inovação com
prêmios. Formamos o conselho de patentes de TI,
desenvolvemos um hub de inovação da Intel e
estamos explorando o desenvolvimento de
invenções em formato de crowdsourcing. Nosso
esforço para inspirar nossa equipe criou uma força
de trabalho inovadora, tendo a Intel registrado mais
de 600 patentes nos últimos cinco anos.

“A exposição aos
nossos próprios
desafios e a
colaboração com
os colegas do setor
revela problemas
que semeiam o
desenvolvimento
de invenções e a
criação de novos
mercados.”
— Robert Vaughn
Presidente do Conselho de
Patentes TI da Intel

Conheça Qually Jiang, um inventor extraordinário
Qually Jiang trabalha na TI da Intel há 18 anos. Ele foi engenheiro de automação, desenvolvedor de
aplicações, especialista em suporte de TI, gerente de projetos, gerente de TI, gerente de compras,
gerente de engenharia e engenheiro de software. Combinando essa ampla experiência com um senso de
inovação perspicaz, Qually teve 25 formulários de divulgação de invenções selecionados para patentes
até o momento, tendo recebido quatro prêmios “High Five” (reservados aos funcionários da Intel que
registram cinco patentes em um único ano).
“A cultura da Intel, sobretudo a ética dos funcionários da Intel, faz com que eu me sinta seguro para falar
de maneira aberta e direta”, afirma Qually. Essa abertura, de acordo com Qually, é importante para
inspirar a inovação. O inventor não precisa se preocupar com uma ideia ser roubada por seus colegas.
Qually também observou que a TI da Intel oferece várias oportunidades de trabalhos diferentes. “Essa
variedade ajuda a abrir meus olhos para outros domínios”.
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Fortalecendo a cultura de segurança da Intel

“O cenário das
ameaças está em
constante evolução,
tornando-se
mais sofisticado,
o que significa
que precisamos
fazer tudo o que
pudermos para
proteger nossos
ativos, planos
e dados de
serem vazados,
comprometidos ou
roubados.”
— Brent Conran
Diretor de segurança das
informações da Intel

Saiba mais sobre o
fortalecimento da
cultura da segurança
da Intel
Artigo: Promovendo a
segurança de
PaaS e IaaS na
nuvem pública
(em inglês)
Artigo: Melhores práticas
de segurança de SaaS:
minimizando os riscos na
nuvem (em inglês)
Artigo: Levando a
segurança empresarial
para além das fronteiras
(em inglês)

As ameaças aos ambientes corporativos estão
aumentando tanto em número como em
sofisticação. Aperfeiçoar e acelerar o conhecimento
e o treinamento em segurança dos funcionários é
essencial para reduzir os riscos corporativos.
Incorporar o conhecimento sobre segurança à
cultura da Intel é fundamental para nossa estratégia
de segurança digital. Estamos criando uma força de
trabalho com inteligência em segurança para
reforçar nosso “perímetro de defesa humano”, o que
ajudará a estabelecer recursos de segurança,
privacidade e conformidade eficientes.

Aprimorando a segurança pelo
conhecimento
Em 2016, criamos o Intel Security College, que
oferece mais de 100 cursos sobre segurança digital
para 11 funções técnicas diferentes. O Security
College melhora nossa postura sobre segurança e
ajuda a reduzir custos, treinando nossos
desenvolvedores para compilar códigos seguros
desde o início. Segundo o Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia (NIST), custa 30 vezes mais
corrigir vulnerabilidades de aplicações quando uma
aplicação já está em produção.
Os cursos do Security College são baseados nas
melhores práticas do setor, como os requisitos de
treinamento em segurança NIST 800.16. O conteúdo
pode ser usado como crédito em educação
profissional continuada (CPE) para as certificações
técnicas existentes, e está disponível em cinco
idiomas.
Ampliamos o Security College com parcerias com
unidades de negócios da Intel para melhorar a
segurança de aplicações empresariais e processos
de segurança. Existem aplicações legadas que
podem não refletir as modernas práticas de
segurança das informações. Em 2016, criamos uma
via estratégica para a certificação de segurança de
aplicações para todas as aplicações empresariais.
Para respaldar nosso programa de certificação de
segurança de aplicações, atualizamos nosso
inventário de aplicações para termos um
entendimento abrangente das aplicações em uso.

Nossa definição de “aplicação” inclui sites, serviços
da Web, aplicações de nuvem, aplicações locais, ou
seja, qualquer software com pelo menos 500 linhas
de código e/ou mais de 10 usuários.
Ao trabalharmos com as unidades de negócios,
somos parceiros, e não vigilantes ou fiscais.
Fornecemos orientação personalizada para uma
aplicação específica, e nosso portal oferece a
possibilidade de certificação de aplicações pelo
próprio desenvolvedor. Em 2017, faremos a
transição da atualização de aplicações legadas para
a integração de segurança nos primeiros estágios do
ciclo de desenvolvimento. As equipes de DevOps
serão capazes de proteger suas aplicações, desde os
requisitos para design e teste até a implantação.
Esses esforços ajudam a criar uma cultura
preocupada com a segurança na Intel, onde a
segurança é parte diária e simples ao fazer negócios,
e não uma reflexão tardia. A segurança de aplicações
reforçada por toda a empresa também auxiliará a
capacidade do negócio de se comunicar com
segurança e colaborar em qualquer lugar, a qualquer
hora.

Compartilhando a responsabilidade
pela segurança
A TI da Intel descobriu que o êxito da transformação
digital requer um modelo operacional e de suporte
distribuído. Nossa estratégia de segurança para IaaS
na nuvem pública define as responsabilidades que
são compartilhadas entre a unidade de negócios que
possui a conta, o provedor de serviços de nuvem e a
TI da Intel. Os proprietários da aplicação devem
identificar o nível de classificação dos dados
enviados para a nuvem pública, bem como avaliar as
vulnerabilidades das aplicações e corrigir as que
forem encontradas, com auxílio da TI, se necessário.
A TI é responsável por atividades como avaliação de
riscos, aplicação de políticas da empresa, análise de
serviços de Cloud Brokers e etc. Os provedores de
serviços de nuvem proporcionam a infraestrutura e
serviços como a descorberta de novas contas e o
gerenciamento das configurações do sistema.

Compartilhar este relatório
Fortalecendo a cultura de segurança da Intel
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Sabemos que as unidades de negócios podem não
compreender a segurança das informações como
compreendem suas próprias necessidades de IaaS,
por isso fornecemos treinamento e tornamos nossas
soluções e nossos controles de segurança fáceis de
usar.

conhecimento e na tecnologia aplicada, ajuda a
proteger a empresa de ataques.

A defesa contra a crescente sofisticação e volume
das ameaças à segurança das informações requer
que a TI da Intel, a Intel como um todo e o
ecossistema do setor trabalhem em conjunto. Uma
cultura de segurança sólida, baseada no

“Entender as diretrizes
da Intel e usar as
ferramentas e os
recursos de segurança
existentes nos ajudará
a entregar nossa
principal proposta
de valor: manter as
informações da Intel
seguras.”
— Brent Conran
Diretor de segurança
das informações da Intel

Vislumbrando o futuro
As histórias presentes neste relatório ilustram o
poder transformador e o valor da TI para os
negócios da empresa. Tivemos um ótimo ano em
2016, o que eleva ainda mais nosso desafio para
2017. A TI da Intel tem uma função fundamental na
aceleração do crescimento e da transformação da
Intel. Como CIO da Intel, sei que podemos fazer
mais. Temos a estratégia de TI e as prioridades
certas, mas a chave está na execução e no trabalho
em equipe. Precisamos converter nossa estratégia
de TI e iniciativas de suporte em resultados, com um
sentido de urgência e um plano bem coordenado. O
grau de mudança que está acontecendo na maioria
das organizações de TI é sem precedentes, e
precisamos passar por nossa transformação
rapidamente para que possamos fornecer uma
maior capacidade de liderança para ajudar nossos
parceiros de negócios em suas mudanças. Durante o
próximo ano, estaremos focados nas seguintes
prioridades:

• Transformar nossos processos de ponta a ponta
utilizando avanços em tecnologias digitais.
• Viabilizar uma cultura orientada a dados usando
cada vez mais soluções avançadas de Analytics e
de inteligência artificial.
• Melhorar a produtividade e a colaboração da força
de trabalho.
Estou inspirada pela mudança que está acontecendo
na Intel e pela oportunidade que a TI da Intel tem de
acelerar essa mudança e gerar um valor
considerável. Estou confiante que essas áreas de
foco vão impulsionar o valor dos negócios de uma
maneira significativa e colaborativa e acelerar o
crescimento da Intel. Para isso, devemos cultivar por
toda a TI uma cultura que promova a inovação e a
colaboração, que se adapte e aprenda e que opere
com agilidade. É realmente um momento
empolgante para trabalhar na Tecnologia da
Informação!

Leia mais da nossa
CIO sobre inovação da TI
Blog: Desenvolvendo uma
estratégia corporativa
para a atual economia
digital (em inglês)

• Reforçar nosso envolvimento nos negócios para
promover as soluções da Intel no mercado.

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

OBTENHA ORIENTAÇÃO LEIA MAIS
Para receber recomendações
personalizadas de profissionais
imparciais, acesse o site
advisors.intel.com.

Vislumbrando o futuro

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