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O futuro
dos chips
Líder absoluta em celulares e eletrônicos
de consumo, a britânica ARM agora ensaia
sua entrada no terreno da todo-poderosa
Intel; os computadores
CAMILA Fusco

Q uem tem o mínimo de curiosida-
de por tecnologia certamente já
é capaz de associar os nomes
Intel e AMD aos microprocessa-

dores, o cérebro dos computadores. As
fabricantes há décadas duelam isoladas
no mercado de chips, em uma corrida
sem fim por produtos mais potentes e
eficientes no uso da energia. Nessa dis-
puta, a Intel tem o domínio incontestá-
vel: detém hoje cerca de 809fc das ven-
das. Quando o assunto muda para os
eletrônicos de consumo, porém, dificil-
mente alguém sabe dizer o nome do chip
que faz funcionar um srnartphone ou um
iPod: por exemplo. Isso faz da britânica
ARM Holdings uma ilustre desconheci-
da, apesar de a empresa ser a principal
fornecedora de chips para eletrônicos
portáteis e registrar 4 bilhões de proces-
sadores vendidos no ano passado. São
os chips desenhados pela ARM que man-
têm os executivos mundo afora conecta-
dos com seus BlackBerrys e jogadores
de olhos colados às telas de seus PlaySta-
tions portáteis. O berço da ARM é o la-
boratório de tecnologia da Universidade
de Cambridge, onde foi fundada em
1990. Durante os últimos 19 anos, a
companhiacresceu de forma sólida, mas
anônima. Mas essa obscuridade, ao que

tudo indica, está com os dias contados.
Cora seus chips de baixo custo e alta

eficiência energética, a ARM começa a
despertar a atenção de fabricantes de
netbooks, os laptops ultraportáteis que
estão revolucionando a indústria dos
computadores. E a gigante Intel já co-
meça a prestar atenção no novo concor-
rente. Os mininotebooks viraram febre
no ano passado e chegaram a 15 milhões
de unidades vendidas. Apesar de nova-
tos na indústria de PCs. os equipamentos
já caminham para sua segunda geração,
que promete longa duração de bateria e
queda de até 50% nos preços — para
algo em torno de 200 dólares. Diante
dessas novas características, os chips da
ARM caem como uma luva. "A ARM
hoje está em nove entre dez telefones
celulares e é referência em chips com
baixos custos de produção e pequeno
consumo de energia. Isso já faz as em-
presas tradicionais de chips repensarem
suas estratégias", diz Jonah Probell. es-
pecialista em microprocessadores da
consultoria americana YAP.

Pode parecer pretensão para uma em-
presa do porte da ARM tentar desbancar
fabricantes que já têm chips prontos e
rodando em netbooks, como a Intel, que
investiu milhões de dólares no desenvol-

vimento do Atom, seu produto para os
ultraportãteis. A briga parece ainda mais
desproporcional se for levado em con-
sideração o poder de fogo da compa-
nhia: a Intel tem 85 vezes o tamanho da
ARM em faturamento (37 bilhões de
dólares ante 432 milhões de dólares em
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2008). Mas, por mais improvável que
pareça esse confronto, a ARM tem um
aliado poderoso para ganhar mercado:
o sistema operacional Android, do
Googte. O software foi criado original-
mente para uso em smartphones. De
acordo com os especialistas, é questão

de tempo até que uma dobradinha Goo-
gle-ARM concorra diretamente com o
time Intel-Microsoft no terreno dos
computadores ultraportáteis.

Ao longo dos próximos meses, pelo
menos dez novos modelos de netbooks
devem chegar ao mercado com chips

ARM. Ainda não se
sabe qual sistema ope-
racional vai equipar a
maioria dessas máqui-
nas, embora o Android
seja o mais provável.
O que se sabe com
certeza é que não será
o Windows, pois ele

não é compatível com o chip da ARM.
A chinesa Skytone promete estrear seu
modelo Alpha 680 com Android e ARM
em curtíssimo prazo. O aparelho já apa-
rece em diversos vídeos no YouTube e
está em fase final de testes. As primeiras
impressões já são positivas, disse a
EXAME Nixon Wu, fundador da Skyto-
ne. Eric Openshaw, responsável pela
área de tecnologia da consultoria Deloit-
te. nos Estados Unidos, também vê com
bons olhos a dobradinha. "A combina-
ção dará origem a produtos de baixo
custo e deve ser especialmente atraente
em países de baixa renda'', afirma
Openshaw. ''Eles podem ter o mesmo
impacto dos celulares Nokia de baixo
custo, que foram a primeira experiência
tecnológica para muita gente,"

A razão para a tecnologia da ARM
estar em tantos produtos diferentes é que
a companhia se dedica integralmente
aos projetos de chips. Diferentemente
das empresas tradicionais de micropro-
cessadores, como Intel e AMD, a ARM
não tem produção, apenas desenvolve
seus projetos e os vende aos fabricantes
de eletrônicos. O faturamento vem do
licenciamento e dos royalties por pro-
duto fabricado. Nos últimos cinco anos.
a ARM dobrou de tamanho e continua
uma máquina de criação de projetos. A
cada segundo, 90 chips são vendidos
mundialmente e a meta da ARM é che-
gar a 20 bilhões de unidades produzidas
até 2011. A entrada potencialmente vi-
gorosa no mercado de netbooks tem
tudo para melhorar os números e dar
notoriedade à ARM. Em entrevista à
imprensa britânica, o diretor de plane-
jamento de tecnologias móveis da em-
presa, Bob Morris, disse que hoje os
usuários estão acostumados a ouvir o
termo "Intel inside" para os chips em
seus PCs. Mas, no que depender da
ARM, isso está prestes a mudar.
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