
A Advanced Micro Devices, há
quase um semestre sem presi-
dente-executivo, está lançando
novos processadores dirigidos a
computadores pessoais de mas-
sa, e desta forma pretende de-
safiar as rivais Intel e Nvidia.

Os chips Llano, da AMD, que
incluem processadores centrais
e processadores gráficos, são di-
rigidos a laptops de potência
média e alta e a computadores
de mesa.Estes chips são parte
da família AMD Fusion, que pro-
metem bateria com duração
muito maior. A receita da AMD
no primeiro trimestre de 2011
foi US$ 1,61 bilhão, sendo que
no mesmo trimestre do ano an-
terior este valor foi de US$ 1,57
bilhão. O lucro líquido do pri-
meiro trimestre foi de US$ 510
milhões, Segundo a empresa,
os resultados operacionais do
primeiro trimestre foram desta-
cados pela forte demanda pela
primeira geração do AMD Fu-
sion Accelerated Processing
Units (APU). Esses resultados
estão prometendo à empresa a
alcançar bons resultados com o
lançamento do APU Llano.

Os novos chips da AMD são
fruto de sua aquisição da ATI,
uma empresa canadense de
projeto de chips gráficos, por
US$ 5,4 bilhões em 2006.

Um ganho de 1% de participa-
ção no mercado de notebooks
elevaria o faturamento da AMD
em US$ 137 milhões , de acordo
com Uche Orij, analista do ban-
co UBS. Alguns analistas deste
segmento especulam que a In-
tel, cujos processadores equi-
pam 80% dos computadores
mundiais, pode responder a
qualquer sinal de perda de ven-
das com corte de preços.

As vendas explosivas do ta-
blet iPad da Apple estão preju-
dicando a demanda por com-
putadores pessoais e os investi-
dores puniram as ações da
AMD e Intel este ano, porque
nenhuma das duas conseguiu
conquistar território no merca-
do móvel.

Em janeiro, o conselho da
AMD demitiu abruptamente o
presidente-executivo Dirk

Meyer, devido a preocupações
por ele não ter direcionado es-
forços aos computadores tablet
e celulares inteligentes.

Este ano, a Intel também lan-
çou uma nova linha de chips pa-
ra computadores pessoais que
igualmente combinam processa-
mento e funções gráficas, mas
os investidores até o momento
vêm se interessando mais pela
falta de progresso da empresa
com os aparelhos móveis.

Enquanto isso, o poderio grá-
fico acrescentado aos novos
chips da Intel e AMD deve ser

mais que suficiente para muitos
usuários de computadores, o
que reduzirá a demanda por pla-
cas gráficas adicionais, a espe-
cialidade da rival Nvidia por
muitos anos.

Ciente do futuro limitado de
seu mercado base de processa-
dores gráficos, a Nvidia está
usando seus conhecimentos
neste segmento para se expan-
dir ao setor de processadores
de baixo consumo de energia
para tablets e celulares inteli-
gentes, que cresce rapidamen-
te. ■ Reuters
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AVIAÇÃO

Holandesa KLM volta a operar no Rio de
Janeiro em novembro, após 12 anos

Antoine Antoniol/Bloomberg

AMD apresenta novos chips para
vencer concorrência da Intel

Para o presidente da KLM, Peter Hartman, "a America Latina é um
mercado emergente. Ao incluir o Rio de Janeiro como o 9º destino da
companhia na América Latina temos a intenção de fortalecer ainda
mais a nossa presença nessa região, que está em plena expansão.”
O voo KL705 com destino ao o aeroporto internacional Antônio
Carlos Jobim - Galeão, partirá do aeroporto Schiphol, em Amsterdã.

EMPRESAS

A AMD adquiriu
a ATI, fornecedora
de seus novos chips,
por US$ 5,4 bilhões
em 2006

No entanto, nenhuma das duas fabricantes de processadores consegue marcar presença no mercado
de tablets e continuam investindo na maior capacidade de processamento dos desktops e notebooks
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Google quer
pequenos
negócios
na internet

FARMACÊUTICA

EMSderruba liminar da Astrazeneca e volta a
vender produto para o combate ao colesterol

O Google lançou ontem no Bra-
sil um programa para incenti-
var pequenas empresas a criar
suas páginas na internet. O pro-
jeto “Conecte seu negócio” já
foi lançado em 11 países, entre
eles Canadá, França e Itália. O
Brasil é a primeira nação da
América Latina a receber a ini-
ciativa e foi escolhido em fun-
ção de fatores como momento
econômico positivo e perfil em-
preendedor do brasileiro. “Pe-
quenas empresas são sustenta-
ção em termos de emprego e da
sociedade espalhada pelo país”,
afirma Fabio Coelho, presidente
do Google no Brasil.

Segundo a empresa, o Brasil
tem mais de 5 milhões de micro
e pequenos empresários que po-
dem se beneficiar do programa.
De acordo com o Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), o seg-
mento representa mais de 20%
do produto interno bruto do
país e emprega mais de 53% da
mão-de-obra formal, totalizan-
do 99% das empresas. “Há um
conjunto de pequenas empresas
não incluídas no mundo digital
e essa ferramenta internet é fun-
damental no mundo atual, seja
para relacionamento com clien-
tes ou aumentar os negócios”,
diz Luiz Barretto, presidente na-
cional do Sebrae.

As empresas que participarem
do projeto terão desconto de até
25% em computadores e impres-
soras da HP, além de R$ 150 em
créditos para usar no serviço de
links patrocinados do Google pa-
ra divulgar o site na web. Os pri-
meiros 5 mil inscritos poderão re-
gistrar os endereços de seus sites
gratuitamente. Os demais paga-
rão uma anuidade de R$ 29,95.
Para participar, é preciso aces-
sar o site www.conecteseunego-
cio.com.br e seguir as orienta-
ções para criar o site. A ferra-
menta é da Yola, parceira do
Google e que hospeda mais de 4
milhões de sites de pequenas
empresas em todo o mundo. Se-
gundo Dave Saxton, vice-presi-
dente de desenvolvimento de
negócios da Yola, a solução per-
mite a criação de sites personali-
zados. ■ Redação

A história da computação não
pode ser concebida sem a IBM,
que celebra seu 100 º aniversá-
rio hoje. A empresa continua
sendo um dos líderes de tecnolo-
gia, em um mercado caracteriza-
do pela inovação e mudança. A

cada década, uma nova platafor-
ma dominante surge para ele-
var a computação para um ou-
tro nível. Primeiro vieram os
mainframes. Este foi substituí-
do por sistemas distribuídos, co-
mo microcomputadores, com-
putadores pessoais (PCs) e servi-
dores. Hoje, a computação em
nuvem e dispositivos móveis.

A IBM começou com a fabri-

cação de relógios, cortadores
de frios e balanças. Depois vie-
ram o tabulador de cartão perfu-
rado, para chegar à primeira uni-
dade de disco, chip de memó-
ria, caixas eletrônicos, mainfra-
mes, minicomputadores e com-
putadores pessoais. Do harda-
ware, migrou para serviços.

No Brasil, está presente des-
de 1917 e foi a primeira filial fora

dos Estados Unidos. O primeiro
grande contrato foi com o gover-
no brasileiro para organizar o
censo demográfico. “As pessoas
que conhecem a nossa história
ficam surpresas não só com a
nossa longevidade, mas com o
fato de termos nos reinventado
continuamente" afirma Ricardo
Pelegrini, presidente da IBM
Brasil. ■ Redação

Norbert Millauer/AFP

ENERGIA

Rolls-Royce amplia serviços no Brasil
com contrato de R$ 40 milhões

Divulgação

Chris Ratcliffe/Bloomberg

IBM completa hoje 100 anos

O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu liminar concedida ao
laboratório Astrazeneca que retirava o direito da EMS de fabricar
e comercializar os medicamentos genéricos da rosuvastatina cálcica,
usado para o combate ao colesterol. A decisão é do Desembargador
Ribeiro da Silva, da 8ª Câmara de Direito Privado. Segundo a EMS, os
produtos genéricos são vendidos por 35% menos que o de referência.

A empresa de sistemas de energia vai projetar e equipar duas
embarcações de serviço marítimo (offshore) para o armador Brasil
Supply. Os navios, do tipo UT775 E da Rolls-Royce, serão fretados pela
Petrobras e são projetados especificamente para o transporte de
líquidos, cargas sólidas e para plataformas existentes no mar de
petróleo e gás. O prazo previsto de entrega das embarcações é 2013.

Transformação de negócios
é o segredo da longevidade da
empresa ao longo do século

Novo projeto pretende
incentivar pequenas companhias
a criar sites. HP, Serasa
Experian e Sebrae são parceirosAMDfabricachipscommaiorcapacidadeparaPCse laptops FábioCoelho, doGoogleBrasil: incentivoa5milhõesdeempresas
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