
Em 2005, a AMD chegou a es-
tar bem próxima da rival Intel
no Brasil, com cerca de 45% de
participação no mercado local
de processadores. Nos anos se-
guintes, no entanto, a empre-
sa decaiu no país, em conse-
quência da crise global que cul-
minou na decisão de abrir mão
de suas fábricas no mundo e
optar pelo modelo de terceiri-
zação da produção.

A turbulência respingou no
Brasil e, com os negócios em
queda, chegou a registrar ape-
nas 7% de participação no mer-
cado de chips para notebooks
em 2010, quando decidiu mu-
dar o rumo da empresa no país.

Hoje, o cenário é diferente: a
concorrente da Intel conseguiu
alcançar 20% das vendas de pro-
cessadores para laptops no país.
E o rosto por trás da reconstru-
ção da AMD é de Ronaldo Miran-
da, executivo conhecido no
mercado de PCs principalmente
por suas passagens na concor-
rente Intel e Samsung. O relacio-
namento próximo com os fabri-
cantes foi crucial para que o exe-
cutivo fosse escolhido para co-
mandar a AMD nessa nova fase.

Após assumir o comando da
empresa, Miranda conseguiu
reatar parcerias com produto-
res de PCs como Itautec, Semp
Toshiba e Magaware. Com a
reaproximação dos fabrican-
tes, a meta agora é triplicar as
vendas no país até 2014. “Entre
2011 e 2014 o número de compu-
tadores vendidos no Brasil vai
dobrar, é possível triplicar as
vendas”, diz Miranda.

A meta é a mesma anunciada
pela concorrente Intel, que dis-
se na semana passada que quer
triplicar as vendas no Brasil em
cinco anos. Mesmo assim, Mi-
randa diz que a época de copiar
os passos da Intel já passou, e
afirma que a estratégia princi-
pal da AMD hoje é possibilitar
que fabricantes consigam ven-
der notebooks a preços meno-
res que R$ 1 mil, mantendo suas
margens de lucro. “Com tantas

opções ao PC, como tablets e
smartphones, o desafio é ofere-
cer um produto melhor com
preço menor. Por melhor que o
concorrente seja, o fabricante
quer uma alternativa”, diz. ■
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BPvai iniciarprospecção de de Itaipu,
na Bacia de Campos, em julho de 2012

TECNOLOGIA

Estudo mostra que bullying em mensagens
de texto se torna mais comum

Divulgação

Sob novo comando, AMD
começa a incomodar Intel

Murillo Constantino

Cada vez mais crianças americanas afirmam ter sido alvo de ofensas
via mensagens de texto, o que inclui ameaças e boatos sobre elas
espalhados para terceiros, de acordo com um estudo. Dos mais de 1,5
mil alunos dos ensinos fundamental e médio pesquisados em 2008,
24% disseram ter sido “atormentados” por mensagens de texto — ante
14% em pesquisa com o mesmo grupo de estudantes um ano antes.

No início do mês a AMD anun-
ciou corte de 10% do total de
funcionários no mundo, resul-
tando em 1,4 mil demissões. Se-
gundo Ronaldo Miranda, presi-
dente da empresa no Brasil, os
cortes foram necessários para
que a empresa fizesse um ajuste
de custos e se realinhar ao atual
momento do mercado de PCs.

“Há quatro anos as pessoas
só se conectavam à internet pe-
lo PC. Hoje a concorrência é
maior”, diz Miranda, se refe-
rindo a tablets e smartphones.
Com isso, segundo ele, as com-
panhias focadas no mercado
de computadores, como é o ca-
so da AMD, estão tendo de re-
ver seus custos para continuar
no mercado.

Ele afirma que a AMD optou
por cortar funcionários para po-
der investir mais no desenvolvi-
mento de novos produtos. “Pre-
cisamos ter produtos mais bara-

tos e eficientes. O consumidor
quer pagar menos. Este é um
momento em que os custos são
colocados em xeque”, diz. As
demissões não tiveram reflexo
no Brasil, onde a AMD tem cer-
ca de 40 funcionários.

A necessidade de demissões
não significa que os números
da AMD estejam no vermelho.
No terceiro trimestre do ano a
empresa teve crescimento mun-
dial de 4% na receita em rela-
ção ao mesmo período do ano
anterior e totalizou US$ 1,69 bi-
lhões. A companhia também
apresentou um pequeno ganho
de mercado sobre a rival Intel
no trimestre, aumentando sua
fatia de 18,3% para 18,8%, se-
gundo a Mercury Research. As
cifras ainda passam longe da lí-
der do mercado. Em 2010 o fa-
turamento da AMD chegou a
US$ 6,5 bilhões, enquanto o da
Intel foi US$ 44 bilhões. ■

A britânica BP está prestes a dar início à sua primeira empreitada
no Brasil, que consiste na prospecção do campo de Itaipu,
localizado na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. A operação
deve começar até julho do ano que vem. A informação foi divulgada
ontem no site da Agência Nacional de Petróleo (ANP). A BP não
informou se já detectou petróleo ou gás na área a ser prospectada.

Tablets e smartphones
abalam mercado de PCs

Em um ano, companhia superou a crise nos negócios no país e saiu de 7% de
participação no mercado de processadores para notebooks para os atuais 20%

Samsung
lançará
modelocom
GoogleTV

Yoon Boo-keun,
presidente
da divisão de
TVs, diz que
companhia vai
lançar modelos
com tecnologia
OLED, mais finas
e econômicas

EMPRESAS

A Samsung, maior fabricante
mundial de televisores, está per-
to de um acordo com o Google
para lançar o serviço Google TV,
anunciou ontem o presidente
da divisão de televisores da Sam-
sung, Yoon Boo-keun.

O Google TV — que atualmen-
te é oferecido em alguns mode-
los de TVs da Sony e em decodi-
ficadores fabricados pela Logi-
tech International — permite
que os consumidores acessem
vídeos e sites de Internet em
seus televisores, bem como apli-
cativos especializados, a exem-
plo de videogames.

O presidente da divisão de te-
levisores da Samsung informou
que a empresa planeja lançar
seus aparelhos Google TV no
ano que vem, sem informar de-
talhes do cronograma. Ele se li-
mitou a afirmar que a Samsung
estava trabalhando com o Goo-
gle para definir o lançamento.

O serviço Google TV da Sam-
sung será diferente do ofereci-
do pelos concorrentes. O Goo-
gle em outubro lançou uma ver-
são reformulada do Google TV,
na esperança de conquistar es-
paço nas salas de estar apesar
da reação pouco entusiasmada
dos consumidores.

Yoon disse ainda que a Sam-
sung planeja lançar TVs com te-
las OLED de nova geração em ja-
neiro. As telas OLED oferecem
imagens de alta nitidez e não re-
querem iluminação de fundo, o
que as tornam mais finas e mais
econômicas em termos de con-
sumo de energia do que os tele-
visores LCD, modelo de tela pla-
na mais popular atualmente.

Yoon prevê que o mercado de
televisores de telas planas cres-
ça em 10% no mundo em 2012,
apesar da incerteza econômica,
com ajuda das vendas de televi-
sores conectáveis à Internet e
da demanda de substituição de
modelos antigos. ■ Reuters

RonaldoMiranda,presidente
daAMD:“os fabricantesme
deramumvotodeconfiança”

RECEITA ANUAL NO MUNDO

O TAMANHO DA RIVAL 
DA INTEL

Sem pretensão de ser líder,   
AMD luta para ganhar mercado 
da concorrente

Fontes: empresa e Mercury Research

US$ 6,5 bilhões
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