
A popularização dos smartpho-
neseo rápido crescimento da 

presença dos tablets devem 
reconfigurar o mercado de 

computação pessoal. Na área de 
processadores, segmento que 

deve atingir receita de US$ 314 
bilhões em 2011, de acordo com 

projeções do Gartner, a movi
mentação tem sido intensa e 

fabricantes tradicionais, acostu
mados à arquitetura x86, acele
ram os passos para não perder a 
vez e construir relevância neste 

rentável ambiente. 
0 que se vê, por enquanto, é 

um domínio soberano de chips 
com arquitetura da britânica 

ARM. A empresa afirma estar 
em praticamente 100% dos 

smartphones comercializados 
atualmente. E no que depender 

das previsões de analistas do 
Goldman Sachs, essa liderança 
deve continuar. Em recente es
tudo, os especialistas disseram 

esperar que a maioria dos novos 
devices, sejam celulares inte

ligentes ou tablets, deve rodar 
arquitetura ARM e plataformas 

iOS ou Android. Eles lembram 
que, em três décadas, será a 

primeira vez que a dupla Windo
ws e Intel não estará à frente de 
algo que domina a computação 

pessoal. 

Indústria de chip passa a focar 
mobilidade e competição tende a se 
acirrar na medida em que players do 
mundo PC tentam ganhar relevância 
em smartphones e tablets 

A Intel, líder no mercado de microprocessadores para PCs e que tem in
vestido muito na plataforma Atom para diversos dispositivos com acesso 
à internet, sabe que precisa correr para aproveitar a rentabilidade deste 
segmento. Américo Tomé, gerente de produtos e novas tecnologias da 
fabricante para América Latina, reconhece que um dos principais desafios 
está em adaptar a arquitetura x86 para as necessidades de consumo ener
gético de aparelhos menores. Ao mesmo tempo, o executivo está otimista 
e acredita que, em 2011, o mercado terá os primeiros smartphones rodando 
um chip Intel. 

"O mercado de celulares inteligentes é o mais avançado e a Intel enxerga 
grandes oportunidades. Temos que atuar. Esperamos ter, a partir deste 
ano, produtos com base em nossa tecnologia. [Assim como foi] em outros 
segmentos, onde [a Intel] não liderou desde o início e fez investimentos, até 
via aquisição, para atender demandas", pontua Tomé. No passado, a fabri
cante chegou a ter um braço que trabalhava com a arquitetura A R M , mas 
abriu mão para focar na x86, entendendo que há possibilidade de levar 
novas funcionalidades para aparelhos como tablets e smartphones. "O x86 
viabilizará uma experiência de uso diferenciada pela vivência no mundo 
da informática." O objetivo da Intel é a ser a principal plataforma para 
dispositivos com acesso à web, não importa tipo ou tamanho. 

E é de se entender essa busca da fabricante e de outras empresas por 
uma solução nesta área. Dados do Gartner mostram que smartphones, 
PCs móveis e tablets levarão o mercado de processadores a um cresci
mento forte até 2014. O sucesso do iPad impulsionou novos provedores 
a lançarem seus dispositivos aquecendo o mercado. E, apenas para 



esses devices, a consultoria acredita que o 
mercado de chips saltará de um fatura
mento de US$ 2,4 bilhões, em 2010, para 
US$ 17,8 bilhões, em 2014. 

Na A M D , outra fabricante ambientada 
no mundo PC, já está definido que é pre
ciso entrar no segmento móvel o quanto 
antes. Roberto Brandão, engenheiro de 
tecnologia da companhia no Brasil, afirma 
que a empresa acredita que, no longo 
prazo, o celular inteligente será a tela 
número 1, pela possibilidade e facilidade 
de uso do e-mail e vídeochamada, por 
exemplo. "Ideia era ter x86 em smartphone, 
mas consumo é uma barreira. A M D con
tinuará com foco em notebooks e o Fusion. 
(novo produto da companhia) será forte. 
Um foco derivado seria um tablet, que é 
um notebook econômico. Migração para 
smartphone é mais complexa", avalia. 

Além disso, Brandão não se mostra mui

to preocupado com os tablets, dizendo que eles não devem capturar 
mais de 20% do mercado global de notebooks. A visão, entretanto, não 
é a mesma dos analistas da Goldman Sachs. No relatório que compila 
a avaliação, eles dizem que, embora muitos fabricantes não acreditem 
em canibalização de desktop e netbooks com advento dos tablets, esses 
devices substituirão um em cada três PCs. Com esse número, eles ava
liam que os dispositivos podem prejudicar as vendas de PCs antes do 
esperado, o que desafiaria players como Microsoft e Intel, se falharem 
ao responder rapidamente a esse mercado. 

Para a líder A R M , manter o posicionamento em smartphones e avan
çar em tablets é questão de honra. Além disso, a companhia pretende 
expandir seu escopo para aparelhos maiores como notebooks, desktops 
e servidores. "Temos 15 bilhões de core no mercado global e, até 2014, 
deveremos chegar a 30 bilhões", contabiliza José Antônio Scodiero, 
CEO da FastCompany Brazil, business developer de A R M . 

Scodiero frisa que seu diferencial está no baixo consumo de ener
gia, essencial para esses dispositivos. "Você muda smartphone para 
atuar em x86, tem toda mudança de código que acontece e tem que 
ser trazida para a mesa", provoca. "Há uma mudança muito gran
de. O forte da A R M é o baixo consumo, arquitetura única, modelo 
colaborativo de atuação com vários players sem estar engessado." 
Samsung e Texas Instruments são algumas das empresas que usam 
a arquitetura. A própria Apple, embora a A R M não confirme, mas o 
mercado sabe, utiliza essa tecnologia em seus processadores móveis. 

Aos que ainda duvidam da força deste segmento, o Goldman 
Sachs avisa, por exemplo, que a Microsoft tem demorado para 
responder às ações de Google e Apple, e chama a atenção para o fato 
de a maioria dos devices não usarem processadores Intel. Em 2011, 
os analistas esperam embarques de 54,7 milhões de tablets, um salto 
de mais de 500% em relação a 2010. 

Com certeza, ninguém vai querer ficar de fora e com a tendência 
de adoção do mercado corporativo, os tablets devem seguir o mes
mo caminho dos smartphones, ganhando poder de processamento, 
durabilidade de bateria e funcionalidades extras. A própria A R M já 
prepara tecnologia para um processador móvel de 2,5 Ghz, elevan
do a velocidade do dispositivo que recebê-lo. Ainda que os players 
tradicionais digam que isso é apenas o começo, eles precisam de 
ações ágeis para afastar o risco de perder a oportunidade de integrar 
essa onda, deixando com que os concorrentes surfem na liderança e 
elevem faturamento e valor de mercado. 
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