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Intel, maior fabricante de chips para computadores do mundo, aposta que a internet se 
tornará onipresente na próxima década e conectará não apenas pessoas, como também nós a 
equipamentos e objetos. "Em 2015 teremos 15 bilhões de dispositivos conectados à internet, 
dez vezes mais do que hoje", afirmou Pat Gelsinger, vice-presidente da empresa, no primeiro 
dia do Intel Developer Forum (IDF), principal evento anual da empresa na semana passada em 
San Francisco. 
 
Diante dessa perspectiva de crescimento exponencial da rede, a Intel resolveu jogar suas 
fichas e seu peso em um novo tipo de equipamento: os MIDs ("mobile internet devices", 
dispositivos móveis para a internet). 
 
A empresa que não fabrica equipamentos e sim componentes eletrônicos e softwares de apoio 
aos desenvolvedores também está estimulando seus parceiros na indústria de tecnologia a 
desenvolverem notebooks de pequeno porte e baratos, os chamados netbooks, voltados para o 
acesso à web e que deverão custar no máximo US$ 300 (nos EUA). No Brasil, os primeiros 
notebooks como o Mobo, da Positivo, e o EeePC, da Asus, estão na faixa de R$ 1 mil, mas o 
preço tende a cair. 
 
Os MIDs são equipamentos superportáteis, que acessam a internet de forma fácil e rápida e 
permitem realizar diversas atividades que caracterizam a web 2.0, como fazer textos, fotos e 
filmes e postá-los imediatamente em blogs e redes sociais. 
 
A estratégia da Intel baseia-se no fato de que a internet, com a explosão das redes sociais 
como MySpace e Orkut, cada vez mais é feita pelos próprios usuários. "A internet é apenas um 
bebê, que vai crescer e mudar muito à medida que milhões de pessoas contribuírem com 
inovações", disse Dadi Perlmutter, diretor do Grupo de Mobilidade da empresa. 
 
A Intel não inventou os tais MIDs. Afinal, o mais famoso deles é o iPhone, da Apple, lançado 
em 2007. Vários celulares de marcas como Nokia e Samsung, assim como consoles portáteis 
de videogames, já acessam a rede sem fio e permitem realizar várias atividades online. 
 
O que a Intel pretende e os resultados já puderam ser vistos durante o IDF 2008 com a 
proliferação de novos modelos e protótipos é acelerar o desenvolvimento desses 
equipamentos, com base em um equilíbrio entre desempenho e baixo gasto de energia. 
 
Outro fator essencial para o sucesso dos MIDs e netbooks é a capacidade de se conectarem à 
internet a qualquer hora e em qualquer lugar sem a necessidade de fios. Notebooks já se 
conectam à rede via Wi-Fi há anos. como celulares e smartphones, através darede de telefonia 
celular. Os celulares 3G já transmitem dados em velocidade próxima à da banda larga. 
 
A tendência, em médio prazo, é que cidades inteiras terão conexão à internet sem fio, com 
tecnologias como WiMax (um Wi-Fi mais amplo e veloz). À medida em que a conexão sem fio 
se tornar onipresente, cada vez mais pessoas, principalmente jovens, estarão conectadas à 
internet 24 horas por dia e precisarão de dispositivos pequenos, resistentes, econômicos - 
além de atraentes e repletos de funções. 
 
Essa visão exposta com tanto barulho no IDF não é exclusividade da Intel, já que outros 
grandes players da indústria de tecnologia como a concorrente direta da Intel, a AMD (mais 
informações na pág. L2) estão carecas de saber. 
 
Acontece que a Intel, com cerca de 75% do mercado de microprocessadores para 
computadores e parceiros em todas as áreas da indústria, tem poder para alavancar esse 
mercado como poucos e parece disposta a fazer isso. Para atingir seu objetivo, lançou no 
primeiro semestre um novo chip, chamado Atom, que é bem menor (tem duas vezes menos 
componentes) e gasta até dez vezes menos energia (por enquanto), sem perder a eficiência 
(para realizar as tarefas a que se propõe). 



 
O Atom, baseado na arquitetura x86, a mesma dos demais chips da Intel, é compatível com 
todos os softwares e aplicativos desenvolvidos pela empresa e seus parceiros. Permite rodar 
sistemas operacionais proprietários (como o Windows) e livres (como o Ubuntu). Assim, o 
usuário terá, nestes dispositivos portáteis, uma experiência de navegação muito semelhante à 
que costuma ter em notebooks e desktops. 
 
Os netbooks que já estão chegando às lojas têm, em geral, tela de 8 a 10 polegadas e bateria 
com duração de pelo menos 4 horas. Já os protótipos de MIDs têm telas com cerca de 7 
polegadas e autonomia de cerca de 8 horas. Deverão custar em torno de US$ 600, embora o 
preço seja determinado pelo fabricante. 
 
Outra evolução que contribui para a ultraportabilidade dos netbooks e dos MIDs é a 
substituição dos discos rígidos (HDs) por discos sólidos (SSDs), que são mais resistentes a 
quedas, consomem menos energia e permitem acesso rápido aos dados. Os novos dispositivos 
não precisam arquivar grandes quantidades de informações, que são acessadas online. 
 
Já a declaração de Gelsinger, no início do texto, sobre o fato que, no futuro, não só as 
pessoas, mas também as coisas, farão parte da internet, não é uma idéia nova. Em 2005, a 
International Telecommunication Union divulgou, durante a Cúpula sobre a Governança da 
Internet em Túnis, um relatório chamado exatamente "A Internet das Coisas" 
(http://tinyurl.com/internet-das-coisas). 
 
Quando objetos e equipamentos usados no dia-a-dia estiverem equipados com 
microprocessadores, eles poderão se comunicar entre si sem a mediação humana. Por 
exemplo: um carro poderá "alertar" outros carros que vêm atrás sobre um acidente, evitando 
engavetamento. 
 
Além disso, essa disseminação de microprocessadores permitirá que cada um de nós, por meio 
de dispositivos muito pequenos, receba informações relevantes o tempo todo é a chamada 
contextualização digital. O surgimento de chips menores, mais econômicos e potentes abre 
caminho para a proliferação de dispositivos móveis conectados entre si via internet. Mas, para 
os mundos real e virtual se unirem num nível mais profundo do que o que experimentamos 
hoje, a internet sem fio precisa ficar mais presente e acessível até mesmo gratuita. 
 
O calcanhar-de-Aquiles para a concretização dessa visão é a conectividade total. "Quando 
cidades e países inteiros estiverem cobertos por WiMax, esses dispositivos vão estar nas mãos 
de todo mundo", disse Anand Chandrasekher, vice-presidente e diretor do Grupo de 
Ultramobilidade da Intel. A tecnologia está aí, faltam determinação e investimentos. Com a 
palavra, as autoridades públicas e a iniciativa privada. 
 

 
Leia mais: 
 
Intel mostra nova geração de CPUs 
 
Computadores mais econômicos, poderosos e ecológicos. Essa foi a proposta da Intel ao 
mostrar sua nova família de processadores, os Core i7. 
 
A nova geração, cujo projeto era denominado internamente pela Intel como Nehalem, foi 
melhor detalhada no IDF 2008 e começará a chegar ao mercado nos próximos meses, antes 
do final deste ano. 
 
Para os usuários, o que muda de forma mais perceptível é o nome do processador. Antes 
chamado de Core2Duo, agora se chamará Core i7. Mas, além do nome, por conta do projeto 
renovado, muitas novidades chamam a atenção. 
 



O Core i7 só existirá na versão de quatro núcleos, ou seja, terá duas vezes mais núcleos 
geração anterior. Antes, os tais núcleos quádruplos eram privilégio apenas dos modelos topo 
de linha. 
 
Toda a linha nova terá essa capacidade, ao mesmo tempo que a geração dual core continua 
firme e forte como uma alternativa de bom desempenho e custo mais acessível. 
 
Os processadores de quatro núcleos da geração anterior também permanecem, mas agora 
como uma alternativa para o mercado de entrada. 
 
Mas, com mais núcleos, o consumo de energia não aumenta? Não necessariamente. Na 
microeletrônica as coisas não são assim tão lineares e cartesianas. 
 
Segundo a Intel, existe no Core i7 uma parte dedicada (contendo um número de transistores 
equivalente ao antigo processador 486) devotada ao gerenciamento da energia chamada PCU 
("power control unit", ou unidade de controle de força). 
 
É um subsistema sofisticado que fica constantemente resolvendo a difícil equação: "Execução 
mais rápida consumindo o mínimo de energia". A lógica por trás disso baseia-se no fato de que 
os quatro núcleos não precisam funcionar durante todo o tempo. 
 
Assim, conforme os núcleos não são necessários, cada um deles é praticamente desligado, 
gastando apenas uma fração mínima de energia. 
 
Em situações de alta demanda computacional, os núcleos vão sendo acionados até a situação 
de plena carga. É o melhor dos dois mundos. Consumo mais baixo nas tarefas gerais e poder 
máximo na alta solicitação (porém consumindo mais somente durante esse tempo). 
 
A Intel trouxe de volta uma tecnologia chamada HT (Hyper Threading) que, segundo ela, 
dobra a capacidade de cada núcleo. Isso possibilita que até oito operações elementares sejam 
executadas simultaneamente nos seus quatro núcleos. Isso existia na época do Pentium 4 e 
volta agora, aprimorado, como mais um reforço na engenharia do Core i7  
 
De acordo com o fabricante, outra interessante inovação de engenharia foi transferir o 
controlador de memória da placa-mãe para dentro do processador. O chipset, contido na 
placa-mãe, é um circuito que trabalha junto com o processador controlando diversas partes do 
PC. 
 
Com o gerenciamento da memória no próprio chip, cria-se um atalho que ajuda a descobrir 
onde estão os "bits" e manipulá-los de forma mais veloz. 
 
Para usar o Core i7, fabricantes (e usuários que queiram melhorar seus PCs) precisarão trocar 
vários itens do computador. O Core i7 exige um novo tipo de placa-mãe específica, a qual traz 
um soquete especial para ele, além de um novo tipo de memória chamada DDR3. Até então, a 
maioria dos equipamentos utiliza a memória DDR2, de menor freqüência. 
 
Segundo a Intel, o grande benefício que será sentido pelo usuário ao adotar a nova plataforma 
Core i7 é a agilidade. Quatro núcleos de prontidão para atender à demanda podem fazer toda 
a diferença, especialmente para aqueles que usam diversos programas o mesmo tempo. Quem 
hoje em dia não usa seu PC assim?  
 
Um usuário que resolver redimensionar todas as suas fotos e continuar escrevendo um texto, 
comunicando-se via MSN, lendo e-mails, navegando na internet, não sentirá morosidade. 
 
Esses benefícios chegarão também mais adiante aos notebooks. Será um marco, pois 
mobilidade com quatro núcleos viabilizará definitivamente as estações de trabalho móveis e 
poderá acelerar ainda mais o processo de adoção e substituição de desktops por notebooks. 
 
São as conseqüências de mais esse avanço. O futuro mostrará se essa visão se concretizará. 



 
 

Leia mais: 
 
Disco sem partes móveis é tendência de mercado 
 
Há algum tempo que se ouve falar dos discos sólidos, mas o preço e a capacidade nunca 
alcançaram os níveis dos discos rígidos e mecânicos convencionais. Alguns fabricantes como 
Samsung e Sandisk já lançaram produtos assim e agora também a Intel. 
 
Como os discos sólidos não têm partes mecânicas e tudo é gravado em chips, os benefícios 
são enormes. Essa tecnologia pode ser comparada aos cartões de memória das câmeras 
digitais e pendrives, mas em escala maior. 
 
A Intel já tem discos de 32 GB, 64 GB e terá até o fim do ano produtos de 160 GB. Nessa 
escala tanto desktops e notebooks podem considerar deixar de lado o HD. Os SSDs já 
suportam ciclos de gravação diária de 100 MB por até cinco anos. O peso dos dados parece 
pouco para usos de PCs multimídia, por exemplo, mas diminuindo a vida útil total pode ser 
elevado. Quem fica com um PC por cinco anos, não é mesmo? 
 
Testes apresentados no IDF mostraram que os ganhos de desempenho podem ser desde 
modestos 30% e até quase dez vezes mais rápidos em outras aplicações. Há vantagens ainda 
no consumo de energia, que permitirá maior autonomia para as próximas gerações de 
notebooks. 
 
Além disso, essa tecnologia viabilizou os netbooks, os diminutos dispositivos para acesso à 
internet, largamente mostrados no IDF. Seria impossível construir esses pequenos notáveis 
usando discos com partes mecânicas, seja pelo tamanho e pela robustez que só os discos 
sólidos têm. Um disco rígido tradicional ao sofrer um impacto enquanto está ligado pode ter 
seu funcionamento comprometido, por exemplo, em caso de queda de um notebook de cima 
de uma mesa. Com a ausência de partes móveis, a chance de danos também é muito menor. 
Como toda tecnologia nova, quando a rampa de adoção começa a se elevar, a queda de custos 
acelerará a disseminação. Discos magnéticos permanecerão no mercado, assim como os 
monitores de tubo. Mas, como os monitores LCD, têm atributos para serem protagonistas no 
mundo dos PCs. 
 

 
Leia mais: 
 
Computação visual é tendência para o futuro 
 
Na visão da Intel, os maiores avanços na área computacional se darão na área visual. Essa 
tendência foi parcialmente antecipada com o desenvolvimento dos jogos para computador, que 
impulsionou muito o desenvolvimento de programas e dispositivos de vídeo. 
 
Segundo a Intel, o poder de processamento das novas plataformas permitirá usos de poder 
computacional até então inéditos. 
 
Interfaces muito ricas em termos visuais abrem perspectivas para usos como entretenimento 
em três dimensões, reprodução virtual de ambientes e situações, identificação de objetos e 
pessoas feitas por computador em tempo real, aplicações na medicina permitindo visualização 
de locais e objetos que antes só podiam ser imaginados. 
 
Uma nova solução de hardware cujo codinome é Larrabee é a aposta da Intel nesta direção. O 
chip, que segundo fontes da Intel, conta com 32 núcleos, terá poder para criar gráficos 
tridimensionais como uma placa de vídeo ao mesmo tempo que será usado para outras 
aplicações, como conversão de vídeos e músicas, análise de imagens, cálculos complexos 
como análise de informações financeiras, simulações de física em tempo real e até modelagem 
de moléculas químicas. 



 
Muito além de um chip gráfico, o objetivo é criar novas possibilidade de uso. 
 
O Larrabee não será usado sozinho e sim como um "co-processador", visando acelerar e 
viabilizar toda a complexidade deste mundo da computação visual. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 ago. 2008, Link, p. L1-L2. 


