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O s novos PCs que serão lan-
çados em 2012 nos reser-
vam boas surpresas. Gra-
ças aos extraordinários

avanços tecnológicos que serão in-
corporados aos desktops, laptops e
ultrabooks nos próximos meses, o
mercado assistirá a uma espécie de
renascimento do PC.

Serão, pelo menos, quatro saltos
nessas máquinas: 1) telas de toque
ultrassensíveis; 2) desempenho mui-
to mais avançado; 3) economia de
energia; 4) conexões USB 3.0 – que
aumentam em 10 vezes a velocidade
de transferência de dados em relação
à geração atual, USB 2.0.

Comecemos pelas novas telas de
toque. Assim como os tablets e smart-
phones, os novos laptops e desktops
deverão incorporar progressivamen-
te touchscreens mais avançadas do
que as atuais. A performance dos no-
vos sistemas operacionais, como o
Windows 8, talvez recomende telas
mais sensíveis, em especial nos desk-
tops e laptops.

Os progressos da microeletrônica
têm sido tão grandes que alguns especia-
listas já dizem que o mundo está entran-
do na era dos superchips. Numa defini-
ção relativamente simples, um super-
chip é um microprocessador típico, mul-
tinúcleo, de 32 nanômetros, também
chamado de system-on-a-chip, que,
além de sua performance extraordiná-
ria, economiza energia.

Os superchips. Graças às novas gera-
ções de chips, já apelidados de super-
chips, todos os PCs e dispositivos portá-
teis – como smartphones, iPods e ta-
blets – passarão por mudanças profun-
das, a começar de um desempenho mui-
to melhor. Outra consequência positiva
será a redução significativa do consumo
de energia. Com isso, as baterias que
hoje nos asseguram pouco mais de 4 ho-
ras de trabalho contínuo nos permiti-
rão trabalhar até 10 ou 12 horas sem ne-
cessidade de recarregar.

Eis alguns exemplos de superchips
hoje presentes no mercado: Tegra 3 (da
Nvidia), Intel i7, Fusion da AMD, o Cell

Chip da IBM, e outros microprocessado-
res avançados da Qualcomm, da ARM
ou da Texas.

Eles serão ideais para aplicações mais
sofisticadas de geração de gráficos, de
Projetos Apoiados em Computador
(CAD, na sigla de Computer-Aided De-
sign), de vídeo de alta definição (High
Definition), imagens 3D, de áudio, apli-

cações de mobilidade e de segurança
em telecomunicações.

Com a nova geração de chips, diver-
sos modelos de smartphones a serem
lançados em 2012 passarão a oferecer
recursos avançados de imagem, entre
as quais a recepção de TV em alta defini-
ção, bem como das imagens tridimen-
sionais (3D).

Entre os diversos superchips que de-
verão ser lançados em 2012, os primei-
ros da geração de 22 nanômetros (nm)

deverão ser os chips Intel Ivry Bridge,
com transistores 3D Tri-Gate.

A nova conexão. Uma das melhores
notícias para os usuários de PCs é a che-
gada das conexões USB (Universal Se-
rial Bus) de terceira geração, prevista
para o final do primeiro semestre.

Elas acabam de obter a luz verde para
se tornar padrão dos computadores
Windows baseados em chips Intel em
2012. Um dos fóruns de implementado-
res do padrão USB anunciou na semana
passada a conclusão do chipset da Série
7 Ivy Bridge e de outros compatíveis
com a certificação USB 3.0 – o novo pa-
drão de conexões ultra rápidas que deve-
rá substituir as atuais conexões USB
2.0.

Chipset é um conjunto de circuitos
integrados cuja finalidade é executar
uma ou mais funções relacionadas ao
funcionamento do chip ou microproces-
sador principal. O novo chipset da Intel
deverá chegar ao mercado entre abril e
junho de 2012, nos primeiros PCs Win-
dows que usarão o novo padrão de cone-
xões USB 3.0.

O desempenho da nova geração Su-
perSpeed USB 3.0 permite a transferên-
cia do conteúdo de um disco Blu-ray (25
gigabytes), de vídeo de alta definição,
em apenas 70 segundos, em lugar dos 14
minutos das atuais conexões USB 2.0.
Há apenas 5 anos, as conexões USB 1.0
levavam 9h18min para transferir os mes-
mos 25 GB.

Além do chip Ivy Bridge da Intel, tam-
bém deverão ser utilizados nos PCs
Windows de 2012 os chips avançados da

AMD (Advanced Micro Devices) e da
NEC japonesa, entre outros.

Um dos fatos mais positivos é que
a certificação das conexões SuperS-
peed USB assegura a interoperabili-
dade ou compatibilidade retroativa
com as gerações anteriores do cha-
mado ecossistema USB, segundo ex-
plicou na semana passada um dos di-
retores do Grupo Soc IP do Chipset
Intel.

Muitos especialistas, como Brian
O'Rourke, diretor de pesquisa da em-
presa In-Stat, acreditam que a incor-
poração do padrão SuperSpeed USB
3.0 aos chipsets da Intel deverá torná-
lo um padrão universal ele poderá ser
oferecido virtualmente em qualquer
PC. Mais do que isso, ele deverá ser
usado em todos os periféricos de
PCs, na eletrônica de entretenimen-
to em geral e nos dispositivos mó-
veis.

A Intel oferece também a alternati-
va da tecnologia de conexão de alta
velocidade chamada Thunderbolt, já
incorporada aos computadores Mac-
Books, mas que, talvez, não se torne
tão utilizada em 2012 quanto as cone-
xões USB 3.0.

Em paralelo com a nova geração de
conexões, surgirão também cone-
xões sem fio, já chamadas de Wire-
less USB, que interligarão notebooks
ou caixas acústicas a velocidades de
até 480 megabits por segundo
(Mbps), a 3 metros de distância, que
poderão transmitir todo o conteúdo
de um jornal, como este Estadão de
domingo, em apenas dez segundos.

Investidor festeja
novas empresas de
tecnologia chinesas
Investimento é cercado de precauções pelas dificuldades de um
mercado cujos dados são pouco confiáveis, mas retorno compensa
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Super PCs chegam em 2012

Alguns especialistas já dizem
que o mundo está entrando na
era dos superchips
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Quando Gay Rieschel se mudou
para a China, em 2005, sua inten-
ção era descansar. Durante 20
anos, ele se movimentara conti-
nuamente do Vale do Silício para
a Ásia, mais recentemente como
administrador de investimentos
na área de tecnologia, na esteira
do boom das ponto.com.

Mas a China exercia uma atra-
ção irresistível em Rieschel, um
experiente investidor. Neste
país dotado de enorme poten-
cial, com uma classe média em
expansão, começavam a despon-
tar as empresas de internet. Pou-
cos meses depois da mudança,
Rieschel fundou com alguns só-
cios a Qiming Venture Partners,
na época uma das poucas compa-
nhias de investimentos para em-
presas nascentes, as startups.

“Eu sou uma pessoa até certo
ponto viciada em adrenalina”,
contou Rieschel, 55. “Se você gos-
ta de mudanças e de ambiguida-
de, nada melhor do que a China.”

Seu espírito pioneiro foi re-
compensado. A Qiming, que
atualmente administra mais de
US$ 1 bilhão, é uma das maiores
empresas de investimentos da
região, concentrada no setor de
tecnologia da informação, tecno-
logia limpa e prestadoras de ser-
viços de saúde. Sua lista de clien-
tes inclui grandes instituições
dos EUA, como a Princeton Uni-
versity Investment Company, a
Robert Wood Johnson Founda-
tion, a Harvard Management
Company e o Commonfund.

Rieschel acha que a situação
atual é excelente para as star-
tups. No ano passado, 138 empre-
sas chinesas financiadas por ca-
pital de risco foram listadas em
bolsa na China ou no exterior,
captando, ao que se calcula, US$
21 bilhões, segundo a Venture-
Source. Embora este ano as ofer-

tas públicas tenham diminuído,
a China continua a ser um dos
mercados mais ativos. Quando a
Qiming criou o terceiro e maior
fundo, de US$ 450 milhões, este
ano, ela o fechou para captação
poucas semanas mais tarde.

No entanto, o ambiente conti-
nua traiçoeiro. O país carece de
uma regulamentação forte, os da-
dos do mercado são limitados e
os registros financeiros podem
ser pouco confiáveis.

Rieschel atribui o sucesso da
Qiming à pesquisa incessante. A
empresa passou quase um ano
analisando o ambiente das redes
sociais chinesas antes de com-
prar uma participação na Kaixin,
que competia ferozmente com a
Renren para se tornar o Face-
book da China A situação contá-
bil das empresas é uma das prin-
cipais preocupações no país, por-
que “as auditorias não são confiá-
veis”, disse Rieschel.

Seus funcionários, que avalia-
vam uma companhia de serviços
para os clientes em Pequim, usa-
ram os recibos para conferir os
registros financeiros, porque
queriam entender “se o fluxo de
caixa que a empresa apresentava
correspondia à realidade”, e de-
terminar o “custo de aquisição
de clientes”. No final, a Qiming
decidiu investir na empresa, que
no entanto não quis identificar.

Para proteger-se ainda mais, a

Qiming costuma concentrar-se
nas startups que são as primei-
ras ou as segundas em seu nicho
específico, porque provavelmen-
te serão mais lucrativas.

Nos últimos anos, a empresa
comprou participações em com-
panhias que lideram na área de
tecnologia da informação, co-
mo a ChinaCache, uma rede dis-
tribuidora de conteúdo; a
Jiayuan, um site para encontrar
pessoas online; e a Dianping.
com, um site de restaurantes e
de estilo de vida. Outra compa-
nhia da carteira, a Desano, é
uma fornecedora de laborató-
rios farmacêuticos ocidentais
especializados em medicamen-
tos genéricos contra a aids.

“As precauções que é preciso
tomar num negócio aqui são
completamente diferentes do
que é nos Estados Unidos”, disse
Rieschel. “Nos EUA, você pode
falar com um advogado, com ou-
tros investidores, analistas e con-
seguir informações. Aqui, as pre-
cauções são muito maiores.”

Quando a Qiming decide in-
vestir numa companhia, a equi-
pe trabalha lado a lado com sua
administração. Rieschel muitas
vezes ajuda a recrutar executi-
vos e a intermediar as relações
com altos funcionários do gover-
no, cruciais para percorrer os
meandros da burocracia. Ele faz
parte do conselho de administra-
ção de seis empresas da carteira
da Qiming: Alltech, Touch Me-
dia, Tigermed, LP Amina, Lanza-
tech e Appconomy.

“A organização ajuda em tudo:
estratégia, recrutamento, finan-
ças”, comentou McCormack da
Mustang Venture. “É o modelo
clássico do Vale do Silício.”

As semelhanças são proposi-
tais. É que Rieschel e os dois ou-
tros fundadores, Duane Kuang e
J.P. Gan, aperfeiçoaram suas
competências no campo dos in-
vestimentos nos Estados Uni-

dos. Depois de se formar no
Reed College, em Portland, Ore-
gon, Rieschel, que trabalhara de
noite numa mercearia, conse-
guiu um cargo de gerente da In-
tel, onde testava circuitos inte-
grados. Em 1984, começou a tra-
balhar numa startup, a Sequent
Computer, e mudou-se para o Ja-
pão em 1989 para ocupar os car-
gos de diretor gerente da joint-
venture Sequent-Panasonic e de
gerente geral da Sequent na Ásia.

Quatro anos mais tarde, re-
gressou aos EUA, onde era encar-
regado de negociações para a Cis-
co Systems. Nessa função, aju-
dou a Cisco Japan a vender 25%
de suas operações a um consór-
cio de 12 parceiros e investido-
res, inclusive o Softbank, que fi-
cou com 12%, ou quase a metade
do negócio. O Softbank investiu
US$ 12 milhões no negócio, e
saiu em 2000 com um ganho de
US$ 550 milhões, US$ 450 mi-

lhões em equipamentos e US$
650 milhões em financiamentos
para o seu Softbank Asia Infras-
tructure Fund.

Em 1995, o incansável funda-
dor do Softbank, Masayoshi
Son, escolheu Rieschel para diri-
gir um fundo de investimentos
voltado às startups que opera-
vam na internet nos EUA. Era o
início do boom das ponto.com, e
ele adquiriu participações em de-
zenas de empresas, como a Ya-
hoo e a Buy.com. Nos três anos
seguintes, os fundos do Soft-
bank registraram ganhos anuais
de 125 a 200%. Mas a crise foi
igualmente espetacular. Em
2000, os fundos do Softbank per-
deram 75% do seu valor, enquan-
to as ações da Softbank Corpora-
tion caíam 80% em um período
de dois meses; Son perdeu, ao
que se calcula, US$ 47 bilhões de
seu patrimônio pessoal.

“Eu me senti destruído”, disse

Rieschel falando daquela época.
“Tive de tomar decisões muito
difíceis”. Entre mais de 100 com-
panhias, precisou escolher quais
teria de abandonar. Mais doloro-
so foi despedir parceiros que ti-
nham sido seus amigos. “Foi pre-
ciso fazer uma verdadeira sele-
ção, uma seleção que afetou
meus sentimentos.”

“Trabalhei em Tóquio e no Va-
le do Silício durante a bolha das
dot.com, e aquilo foi uma loucu-
ra”, ele disse. “Mas nem chega
perto do que acontece aqui.”

“Costumo dizer que é como
numa partida de futebol america-
no”, acrescentou. “A gente senta
no banco e fica pensando: Puxa,
estes jogadores são enormes. En-
tão você entra no jogo, e vê não
só que eles são enormes como
também que se movimentam
com extrema rapidez. Na China,
o que ocorre é uma combinação
de velocidade e de tamanho.”

Retorno. Bolsa de Hong Kong: startups chinesas captaram US$ 21 bilhões no ano passado
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“Se você gosta de mudanças
e de ambiguidade, nada melhor
do que a China.”

“As precauções que é preciso
tomar num negócio aqui são
completamente diferentes do
que é nos Estados Unidos.”
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Text Box
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