
POR S A M A N T H A MAIA 

Ão E X I S T E barreira de es
paço quando se pode 
apresentar em uma prate
leira virtual até 4 mil no
vos modelos de calçados 
em uma loja que compor
ta no máximo 350 itens 

em seu estoque. O equipamento, criado a 
partir de um processador Intel, é usado em 
lojas da Adidas em Londres e foi uma das 
estrelas do Intel Developer Forum (IDF), 
megaevento anual da companhia que pe
la primeira vez ocorreu em São Paulo, nos 
dias 14 e 15 de maio. A maior fabricante 
de chips do mundo quer deixar claro que 
sua expertise vai além dos computadores. 
Automóveis, máquinas de refrigerantes e 
postos de combustíveis são alguns exem
plos de seu amplo portfólio de aplicações. 

Escapou à sua ubiquidade, porém, o 
promissor mercado de smartphones e ta-
blets, onde a Intel ainda tem participa
ção reduzida. Ao menos por ora. O cres
cimento exponencial das vendas dos 
dois "novatos" nos últimos anos, ante a 
evolução mais tímida dos notebooks e 
desktops, nos quais a Intel é líder de mer
cado, acendeu um alerta na companhia. 
Sem admitir problemas com esse "lapso" 
de negócio, a Intel prepara uma investida 
de marketing de 1 bilhão de dólares para 
2012 na promoção de um novo dispositi
vo, o ultrabook, na expectativa de alcan
çar a primeira opção dos consumidores. 

O notebook ultrafino chegou ao mer
cado brasileiro recentemente com a apos
ta de conquistar os consumidores a partir 
da oferta de mobilidade aliada à alta per-

formance. A estratégia faz frente à prefe
rência crescente dos tablets, o iPad da 
Apple em particular, que não carregam 
processador Intel. Em breve, a concor
rência será acirrada: haverá ultrabooks 
que vão virar tablets com apenas alguns 
movimentos para esconder ou deslocar o 
teclado, usando telas sensíveis ao toque. 
Entre os microcomputadores, a Intel 

tem 85% do mercado. Os restantes 15% 
são ocupados pela também americana 
Advanced Micro Devices (AMD), que no 
mercado geral de processadores ocupa 
apenas a 12a posição. 

O que mais preocupa a Intel é a in
glesa ARM, também fabricante de se
micondutores, que abocanhou o merca
do de smartphones ao projetar chips e 
licenciá-los às fabricantes de celulares. 
Dessa forma, a ARM consegue ofere
cer preços mais em conta que os da gi
gante do setor. Para os tablets, que sur
giram em 2010, a fórmula foi repetida. A 
Apple, por sua vez, utiliza o seu próprio 
processador nos iPhones e iPads. 

O jogo, não resta dúvida, é pesado, co
mo bem sabe Fernando Martins, presi
dente da Intel Brasil, para quem o lança
mento do ultrabook antecipará em um 
ano a intenção dos usuários de trocar o seu 
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notebook, o que deve injetar 35 bilhões de 
dólares na indústria. "O ultrabook é uma 
nova categoria de dispositivos que trará 
o mínimo aceitável", diz Martins. "Ou
tras máquinas terão uma ou outra tecno
logia trazida pelo ultrabook, por isso ele 
deve puxar o mercado como um todo. Ve
mos potencial de o mercado brasileiro do
brar nos próximos cinco anos. Trabalha
mos aqui na habilitação das empresas de 
softwares às últimas tecnologias, na qua
lificação de fabricantes, além do varejo e 
programas de 'comarketing?' 

"Em parceria com a Microsoft, a Intel 
conseguiu se manter na preferência do 
mercado de PCs, mas as empresas de te
lefonia não deram esse espaço. Ela tam
bém faz um enorme esforço para entrar 
no mercado de tablets com o seu proces
sador Astom, mas tem dificuldades", diz 

Sérgio Bampi, especialista em semicon
dutores. O lançamento de um tablet com 
tecnologia Intel pode vir de uma parce
ria entre a empresa, as fabricantes Leno-
vo (China) e Lava (Índia) e a Microsoft, 
que prepara para este ano seu novo siste
ma operacional, o Windows 8, que tam
bém funcionará no dispositivo portátil. 
Já no campo dos smartphones, a Intel co
mercializa o modelo Xolo, produzido pela 
Lava e comercializado na Índia. E desen
volve outro modelo com a Lenovo. 

Não há mesmo como ignorar esse mer
cado. Para se ter uma ideia da transforma
ção do consumo no setor, as vendas globais 
de smartphones saltaram de 1,5 milhão 
de unidades, em 2009, para 9,9 milhões, 
em 2011. E a expectativa, segundo a con
sultoria Frost & Sullivan, é que o número 
dobre até 2013. O lançamento dos tablets, 
em 2010, rendeu 21 mil unidades vendidas 

portáteis contrasta com os aparelhos mais 
tradicionais. A venda de desktops e lap-
tops, que era quase dez vezes maior que a 
de smartphones em 2009, pode se igualar 
em 2013, com 20 milhões de unidades em 
cada segmento. "Quem antes comprava 
um netbook, hoje prefere um tablet. O ul-
trabook vem encarar essa concorrência", 
diz Bruno Arrival, consultor de TI . 

Com preços de 2,4 mil a 4 mil reais, 
os ultrabooks seriam mais seguros, com 
uma ferramenta antirroubo que permi
te bloquear o aparelho, e com proteção 
de identidade semelhante ao que se vê 
em sites de compra. O produto também 
é mais rápido e sua bateria dura mais, no 
mínimo cinco horas, por causa do uso de 
discos de estado sólidos (SSD) para o ar
mazenamento de dados em lugar do me
cânico HD. O SSD, que faz a leitura dos 
dados de maneira elétrica e é mais resis
tente, é utilizado em aparelhos finos co
mo o Macbook Air, da Apple. 

No ano passado, a despeito da crise nos 
mercados maduros, a Intel faturou 54 bi
lhões de dólares, com crescimento de 24% 
sobre 2010. Na venda de semicondutores, 
a receita foi de 50 bilhões de dólares, den
tro de um mercado que embolsou 300 bi
lhões mundialmente. No Brasil, terceiro 
maior mercado consumidor de compu
tadores, o faturamento cresceu 20% em 
2011. A companhia não divulga núme
ros específicos sobre o mercado brasilei
ro, mas no ano passado o País importou 
5,5 bilhões de dólares em chips e consu
miu 18 milhões de computadores, o equi
valente a 18 dias de produção da Intel. 

A estratégia no mercado nacional, onde 
não possui fábrica instalada, tem sido se 
associar a empresas desenvolvedoras de 
softwares e universidades para investir 
em pesquisa. O trabalho deve ser intensi
ficado nos próximos anos, estratégia bati
zada de "25 anos em 5" para mostrar que 
a Intel pretende investir no Brasil mais do 
que fez desde que montou seu primeiro 
escritório em São Paulo em 1987. Apesar 
da discrição, sabe-se que a Intel Capital, 
seu braço de investimento presente há 13 
anos no País, aportou 75 milhões de dóla
res em empreendedores brasileiros. • 

mundo afora. Em 2011, 
398 mil produtos foram 
comercializados. E a 
projeção é que em 2013 
o consumo chegue a 1,5 
milhão. A pujança dos 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 698, p. 56-57, 23 maio 2012. 




