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A eletrônica sempre tem novi-
dades. Hoje temos uma das
melhores, leitor. Em pou-
cos meses, a nova geração

de chips ou microprocessadores de
22 nanômetros (nm) irá revolucio-
nar o desempenho de laptops, ta-
blets e smartphones.

Esses equipamentos serão muito
mais rápidos, mais leves e mais finos.
Seu consumo de energia será menos
da metade dos atuais e as baterias te-
rão carga para muito mais horas de
trabalho, sem necessidade de recarre-
gar. Os jogos eletrônicos ganharão
mais velocidade, mais realismo e be-
leza. Os monitores de nossos note-
books e tablets terão imagens muito
mais nítidas, coloridas, de alta defini-
ção. O desempenho dos servidores
será mais rápido e confiável, além de
economizar energia.

Essas são apenas algumas das van-
tagens práticas que serão proporcio-
nadas pela nova geração de chips e
transistores 3-D, anunciada pela In-

tel no dia 4 de maio.
A empresa apresentou a avançada ar-

quitetura de processadores, baseada na
estrutura tridimensional dos transisto-
res 3D Tri-Gate, responsável pela intro-
dução dos primeiros chips ou micropro-
cessadores Ivy Bridge, os primeiros de
22 nm, que deverão dar nova vida aos
aparelhos eletrônicos portáteis e fixos,
desde os menores, como os handhelds,
que cabem na palma da mão, até os servi-
dores mais poderosos baseados em
computação em nuvem.

A nova tecnologia de produção dos
transistores 3D e chips de 22 nm equiva-
le, segundo a Intel, ao maior salto da
microeletrônica nos últimos 50 anos,
uma inovação revolucionária na histó-
ria dos microprocessadores.

Imagine o grau de complexidade de
um desses microprocessadores, que
abrigam cerca de 10 bilhões de transisto-
res numa pastilha de silício do tamanho
da unha de nosso polegar – reunindo 20
milhões desses transistores 3-D no pin-
go de uma letra “i” como esta.

O grande salto. Que significado têm
os novos chips ou microprocessadores
de 22 nm? Vale lembrar que um nanôme-
tro (nm) equivale a um bilionésimo do
metro ou um milionésimo do milíme-
tro. A designação de 22 nm indica a lar-
gura do canal de circulação dos elé-
trons. Quanto menor for esse canal,
maior será a velocidade de processa-
mento dos chips e maior economia no
consumo de energia.

Mais importante do que essa redução
das dimensões do canal para 22 nm, ex-
plica a Intel, é a técnica tridimensional
utilizada na fabricação dos transistores.
Até aqui, a indústria de microeletrônica
trabalhava com a tecnologia denomina-
da planar, para a fabricação de transisto-
res sobre superfícies planas ou 2-D.

Com o transistor 3-D Tri-Gate, em lu-

gar de conexões e canais planos, a Intel
criou um novo tipo de estrutura, 3-D,
para o canal condutor.

A transição para os transistores 3-D
Tri-Gate mantém o ritmo do avanço tec-
nológico, alimentando a Lei de Moore
pelos anos futuros. Entre os resultados
práticos mais positivos dessa nova gera-
ção, está a combinação sem precedente
da melhoria do desempenho com a redu-
ção de consumo de energia.

O novo transistor. Nas palavras do
presidente da empresa, Paul Otellini,
“os cientistas e engenheiros da Intel
reinventaram uma vez mais o transis-
tor, utilizando desta vez a tridimensio-
nalidade (3-D), o que é algo extraordiná-
rio, avançando de forma decisiva em no-
vos patamares da Lei de Moore”.

A chamada Lei de Moore decorre de
uma previsão feita em 1965 por Gordon
Moore, um dos fundadores da Intel, esti-
mando que o número de componentes
de um chip dobraria a cada 18 ou 24 me-
ses. Essa previsão tem sido mantida pra-
ticamente há quase 50 anos, a ponto de
receber o apelido de “Lei de Moore”.

Para o professor João Antonio Zuffo,
um dos maiores especialistas brasilei-
ros em microeletrônica, criador do La-
boratório de Sistemas Integráveis da
USP, “a nova geração de chips da Intel
representa, de fato, um salto tecnológi-
co expressivo, especialmente, ao passar
das técnicas planas de fabricação para
as tridimensionais”.

A Intel havia apresentado as caracte-
rísticas de uma nova linha de processa-

dores, denominados Sandy Bridge,
em setembro de 2010 no evento Intel
Developer Forum (IDF), anunciada
em janeiro do ano passado no Consu-
mer Electronics Show, em Las Vegas.

Competição. Com o novo salto tec-
nológico, a Intel se capacita a entrar
nas áreas de processamento gráfico,
como nas comunicações móveis e de
imagens tridimensionais. Com isso,
a competição mundial deve tornar-
se ainda mais acirrada, entre a Intel e
empresas como AMD, Nvidia, ARM,
Texas, IBM e Qualcomm..

Esses competidores, em breve da-
rão o salto dos transistores 3-D. Na
verdade, o mundo dispõe hoje de
uma nova geração de superchips, co-
mo, por exemplo, o chip Tegra 2, da
Nvidia e o Fusion, da AMD. Essa no-
va geração de superchips é destina-
da, principalmente, a aplicações
mais sofisticadas de geração de gráfi-
cos, de jogos eletrônicos, de vídeo de
alta definição e mobilidade em tele-
comunicações.

Um superchip típico é um system-
on-a-chip, multinúcleo, de 32 nanô-
metros, que, além de outros recur-
sos, economiza energia. Para se ter
do ideia do avanço dos superchips, é
bom lembrar que a unidade de pro-
cessamento gráfico (GPU) do Tegra
2, da Nvidia, assegura o desempenho
simultâneo de 128 processadores pa-
ralelos e tem poder computacional
de 518 gigaflops (bilhões de pontos
flutuantes por segundo).

Ofertas derrubam preços de passagens
Com promoção, é possível voar de Recife a Frankfurt (ida e volta) por R$ 470, o preço de um bilhete de ônibus de São Paulo a Recife

Especialista descarta
guerra tarifária

JOSE PATRICIO/AE–3/7/2009

R$ 1.200
foi quanto o passageiro Luciano
Almeida pagou por uma passa-
gem Porto Alegre-Los Angeles
com a promoção: sem o benefício,
o mesmo trecho custaria cerca de
R$ 2.800

Glauber Gonçalves / RIO

Estados Unidos por menos de
R$ 600 ida e volta. Europa por
pouco mais de R$ 400. Desde
o começo do ano, as compa-
nhias aéreas estrangeiras têm
despejado uma enxurrada de
promoções de passagens in-
ternacionais com descontos
agressivos no mercado brasi-
leiro. Uma oferta recente da
alemã Condor colocou à ven-
da bilhetes de ida e volta de Re-
cife para Frankfurt por R$
470. O valor é inferior ao de
uma viagem de ônibus da capi-
tal pernambucana para São
Paulo.

Para especialistas, as compa-
nhias internacionais estão inun-
dando de promoções o mercado
brasileiro para compensar a bai-
xa demanda de viagens partindo
dos países europeus e dos Esta-
dos Unidos, que ainda sofrem os
efeitos de crises financeiras e
econômicas.

“A quantidade de assentos ofe-
recidos com preços baratos é di-
tada pelo equilíbrio entre oferta
e demanda. O mercado europeu
de turismo ainda está pouco
aquecido, pois o continente se-
gue em recessão. Isso favorece
as promoções”, afirma o consul-
tor Andre Castellini, da Bain &
Company.

Segundo ele, embora uma re-
tomada mais forte no Primeiro
Mundo possa reduzir o número
de ofertas por aqui, o passagei-
ro brasileiro deve continuar en-
contrando bilhetes com preços
reduzidos.

Com o desenvolvimento de
tecnologias que permitem esti-
mar a demanda com mais preci-
são, cada vez mais as compa-
nhias lançam mão de promo-
ções para aumentar a receita de
seus voos.

Ao prever que ficará com as-
sentos encalhados em um deter-
minado trecho, a empresa derru-
ba os preços de alguns bilhetes
para sair com o avião cheio. “Ho-
je não existe mais essa de um
avião sair vazio nos voos interna-
cionais”, diz Castellini.

Além das promoções, a queda

da cotação do dólar tem ajudado
o consumidor brasileiro a encon-
trar passagens cada vez mais ba-
ratas em reais.

Por conta da valorização da
moeda brasileira, o passageiro
paga hoje quase R$ 600 a menos
do que há dois anos por uma pas-
sagem de US$ 1.200, por exem-
plo.

Tarefa difícil. Mas mesmo com
a chuva de ofertas, comprar
uma das pechinchas não é uma
tarefa fácil. Com curta duração
e restrição dos períodos em que

se pode fazer as viagens, as pro-
moções exigem que o passagei-
ro seja flexível.

É o caso do assessor de investi-

mentos Luciano Almeida, 25
anos, que se prepara para uma
viagem a Moscou no mês que
vem pela qual pagou R$ 720.

“Já que sou autônomo, é só li-
gar para meus clientes e avisar
que passarei um tempo fora”,
afirma o corretor, que depois de
viajar para a Rússia, deve embar-
car para Los Angeles, com um bi-
lhete pelo qual pagou R$ 1.200.
“O preço normal de uma passa-
gem para lá, saindo de Porto Ale-
gre, é de R$ 2.600”, comparou.

Como o número de assentos
em promoção é restrito, Lucia-
no conta que acessa um blog de
descontos três vezes por dia pa-
ra não perder nenhuma oportu-
nidade.

No ano passado, ele viajou pa-
ra Barcelona por R$ 520 pela Qa-
tar, saindo de São Paulo. O único
“inconveniente”, segundo ele,

foi ter de passar uma noite em
um hotel cinco estrelas no país
árabe, paga pela companhia, que
acabara de iniciar suas opera-
ções no Brasil.

Na avaliação do analista Feli-
pe Souza, da consultoria Lafis,
preços como os citados por Lu-
ciano devem se tornar mais co-
muns.

Céus abertos. Ele avalia que os
acordos de céus abertos, como o
assinado este ano com os Esta-
dos Unidos e o que deverá ser
firmado com a Europa, aumenta-
rão a competição e puxarão para
baixo o preço das tarifas.

Também colaboram para o ce-
nário de preços baixos a liberali-
zação dos preços das passagens
pela Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), em vigor desde
o ano passado.

Com novo salto tecnológico, a
competição mundial deve
tornar-se ainda mais acirrada

FELIPE SOUZA
ANALISTA DA LAFIS
“Como as empresas
internacionais
aéreas têm uma
escala produtiva muito
maior que a da brasileira
TAM, é difícil que
o preço das passagens da
empresa nacional
interfira nos preços delas a
ponto de se deflagrar uma
guerra tarifária.”

Bom momento. Recessão na Europa amplia quantidade de assentos com preços baixos

O milagre dos superchips
●✽ esiqueira@telequest.com.br
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Apesar da profusão de promo-
ções no mercado internacional,
o analista Felipe Souza, da con-
sultoria Lafis, descarta uma guer-
ra tarifária entre as companhias
estrangeiras e a TAM, única com-
panhia brasileira a operar voos
de longo curso para o exterior.

“Como as internacionais têm
uma escala produtiva muito
maior que a da TAM, é difícil que
o preço das passagens da empre-
sa nacional interfira nos preços
delas a ponto de se deflagrar
uma guerra tarifária.”

Embora uma disputa mais fer-
renha da TAM com as estrangei-
ras seja pouco provável, a compa-

nhia brasileira não quer ficar pa-
ra trás na onda de promoções e
também tem lançado suas ofer-
tas. Neste fim de semana, quem
comprar uma passagem para
Montevidéu por telefone, pode
levar um acompanhante acres-
centando US$ 10.

Estreantes. A maior parte das
promoções de passagens inter-
nacionais é promovida por com-
panhias estreantes no Brasil ou
por aéreas que já atuam aqui e
estão começando a operar novas
rotas. Para essas empresas, os

descontos agressivos são uma
forma de conquistar os consu-
midores que decidem viajar pa-
ra o exterior atraídos pelo dólar
barato. “Há demanda por via-
gens internacionais e isso faz
com que as empresas corram pa-
ra capturar esse passageiro”,
avalia Souza.

Se por um lado há muitas ofer-
tas, quem viaja na alta tempora-
da ou precisa embarcar de últi-
ma hora – como é o caso de exe-
cutivos que se deslocam para fe-
char negócios – acaba pagando
caro. “Às vezes, você quer embar-

car por R$ 1.800 na classe econô-
mica e não consegue. Só vai
achar a R$ 3.000. Em julho, só
estão disponíveis classes mais al-
tas de tarifas por causa da deman-
da”, afirma Andre Castellini, da
consultoria Bain & Company.

Souza concorda e afirma que a
margem das companhias vem au-
mentando. “O preço da tarifa co-
mercial está caindo, mas as em-
presas aéreas têm uma estraté-
gia de aumentar o valor das pas-
sagens corporativas, o que faz
com que a margem não se redu-
za”, explica. /G.G.

● Mais em conta
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● Sem interferência

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 maio 2011, Economia & Negócios2, p. B12.




