
 

 

20 de novembro de 2019  

 

Aos nossos clientes e parceiros comerciais,  

Venho por meio desta reconhecer e pedir sinceras desculpas pelo impacto que os recentes atrasos nas 

entregas de CPUs para PCs tiveram nos seus negócios, além de agradecer a nossa parceria comercial 

de longa data. Também gostaria de informar sobre nossas ações e investimentos para melhorar o 

equilíbrio entre oferta e demanda a fim de entregar produtos Intel de última geração. Apesar dos 

nossos melhores esforços, o desafio ainda não foi resolvido.  

Em resposta ao crescimento contínuo de demanda, investimos níveis recordes de Capex e 

aumentamos nossa capacidade de Wafer de 14nm, além da produção de 10nm para este ano. Também 

expandimos a capacidade de fabricação própria da Intel, e estamos aumentando o uso de fábicas de 

terceiros (fundições) para permitir a produção de mais produtos CPU Intel.  

Essa capacidade adicional nos permitiu aumentar nosso fornecimento de CPUs para PC no segundo 

semestre em dois dígitos quando comparado ao primeiro semestre deste ano. Ainda assim, o 

crescimento sustentado do mercado em 2019 superou nossos esforços e excedeu as previsões de 

terceiros. O fornecimento ainda é um ponto crítico no nosso negócio de PCs e estamos operando com 

margens limitadas de estoque, o que dificulta a absorção do impacto de qualquer variação de 

produção como a ocorrida neste trimestre. Os resultados foram atrasos na entrega e os consequentes 

desafios sentidos pelas empresas de nossos clientes e parceiros comerciais. Em virtude do impacto e da 

variação da revisão dos cronogramas de entrega, os representantes da Intel irão contatá-los para com 

informações adicionais e responder suas perguntas.  

Seguimos incansáveis a fim de fornecer os produtos da Intel necessários para a inovação e o 

crescimento dos seus negócios.  

Atenciosamente,  

 

 
 
 
 
Michelle Johnston Holthaus  
Vice-Presidente Executiva  
Diretora Geral, Sales, Marketing and Communications Group 
 
 
 
Declarações antecipadas quanto ao futuro: Esta carta inclui declarações prospectivas baseadas nas expectativas de 20 de 
novembro de 2019, sujeitas a diversos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente 
diferentes dos previstos. Os fatores que podem impactar nos nossos resultados finais estão descritos no informe de resultados 
do terceiro trimestre de 2019 da Intel e em nossos relatórios mais recentes registrados sob os formulários 10-K e 10-Q, 
disponíveis em intc.com. 
 


