
A Huawei está em negociações
com a Etisalat e a Saudi Tele-
compara operar as redes de tele-
fonia fixa das duas operadoras
do Golfo Pérsico, informou um
executivo, o que pode cimentar
a liderança da chinesa na re-
gião, cujo mercado movimenta
R$ 1 bilhão ao ano.
A Huawei, segunda maior fa-

bricantemundial de equipamen-
to para telecomunicações, está
conduzindo negociações seme-
lhantes comdiversas outras ope-
radoras doOrienteMédio, infor-

mou o executivo por e-mail,
sem as citar, alegando que as ne-
gociações são confidenciais. “A
Huawei tem fortes parcerias
com a maioria das operadoras
regionais e está procurandoma-
neiras de expandi-las”, disse o
vice-presidente de entregas e
serviço daHuawei para o Orien-
te Médio, Xia Chaojie.
“Estamos vendo uma chance

de expandi-las por meio de no-
vas tecnologias e também esta-
mos considerando a operação
de serviços de telefonia fixa. Co-
meçamos a negociar com todos
os nossos parceiros em telefo-
nia fixa noOrienteMédio, entre
eles Saudi Telecom e Etisalat”.

A Etisalat é o ex-monopólio
estatal de telecomunicações
dos Emirados Árabes Unidos, e
a administração de redes signifi-
ca que a operadora terceiriza a
manutenção da estrutura para
um parceiro independente.
A prática vem se tornando ca-

da vez mais comum no Oriente
Médio, e permite às operadoras
se concentrarem em marketing
e no atendimento ao consumi-
dor, como forma de diferencia-
ção diante da concorrência.
A manutenção terceirizada

de redes também costuma redu-
zir de 13% a 20% os custos ope-
racionais de uma operadora, de
acordo com Xia. ■ Reuters

A Nextel informou ontem ter
vencido uma disputa judicial
contra a Tim em segunda ins-
tância sobre a legalidade da
prestação de serviços de telefo-
nia móvel a pessoas físicas para
fins profissionais.
A operadora do grupo Tele-

com Italia contesta a legalidade
da prestação dos serviços da
Nextel a pessoas físicas, já que a
empresa do grupo NII Holdings
é autorizada apenas a prestar

serviço móvel especializado
(SME), voltado para soluções
corporativas e não serviço mó-
vel pessoal (SMP).
Em junho, a Tim informou

que o Tribunal de Justiça de São
Paulo havia decidido contra a
Nextel sobre o caso. Agora, o
mesmo tribunal em segunda ins-
tância, pelo voto de três desem-
bargadores, decidiu pela valida-
de da prestação de serviços.
“O Tribunal de Justiça de São

Paulo reconheceu a legalidade
dos serviços prestados pela Nex-
tel em ação movida pela Tim”,
disse a Nextel em nota. ■

O crescimento nas vendas de
smartphones e tablets vem cha-
mando a atenção das duas prin-
cipais fabricantes de processa-
dores para PCs do mundo, Intel
e AMD, que sempre tiveram
suas atenções voltadas para os
computadores convencionais.
Com isso, as duas empresas de
chip têm investido em estraté-
gias para conquistar o mundo
portátil e competir com gigan-
tes como Qualcomm e Nvidia.
Na AMD, que tem cerca de

20%domercado de processado-
res para PCs, a entrada nomun-
do dos tablets se dará no ano
que vem, de acordo comopresi-
dente da empresa no Brasil, Ro-
naldo Miranda. A empresa deu,
em junho, um importante passo
emdireção a esta estratégia e fir-

mou uma parceria com a ARM,
que faz os chips de aparelhos co-
mo iPad e iPhone.
“Os chips com tecnologia

ARM estão claramente na fren-
te. Não lançamos o nosso produ-
to até agora porque não estava
adequado, queremos ser compe-
titivos”, dizMiranda. Emumpe-
ríodo de três a quatro anos, o
executivo prevê que os chips da
AMD estarão presentes também
em outros equipamentos como
televisões e set-top boxes.

Sem barreiras
Neste contexto, a criação da
HSA Foundation é uma peça-
chave. A organização sem fins

lucrativos criada em junho pela
AMD, ARM, Imagination Tech-
nologies,MediaTek e Texas Ins-
truments visa promover a arqui-
teturaHSA (Heterogeneous Sys-
temArchiteture), ou seja, dimi-
nuir a barreira entre os chips de
PCs e os chips de tablets e celula-
res, criando um padrão para o
mercado. “Não podemos querer
ser o dono da bola. Omodelo fe-
chado não ajuda mais a indús-
tria”, diz Miranda.
A Intel, ao contrário da AMD,

já colocou alguns produtos no
mercado. Em maio, a empresa
lançou o primeiro smartphone
com processador Intel, na Ín-
dia, e depois disso chegou tam-

bém à França, Reino Unido e
China. Na área de tablets, as ex-
pectativas da companhia estão
voltadas para os equipamentos
com o sistema operacionalWin-
dows 8, que deve ser liberado
pelaMicrosoft para os fabrican-
tes em agosto.
“O chip da Intel está em al-

guns tablets com Windows 7,
mas o sistema não foi feito para
o touch screen”, diz Américo
Tomé, gerente de Novas Tecno-
logias da Intel, que afirma ser es-
te o fator da empresa não ter al-
cançado uma fatia significativa
dos consumidores finais.Com o
Windows 8 a Intel espera mu-
dar este cenário. ■
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ETH Bioenergia prevê aumentar moagem
de cana em 63% no ano-safra 2012/2013
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Etisalat e da Saudi Telecom Justiça considera legal a

prestação de serviços a pessoas
físicas para fins profissionais

A ETH Bioenergia, empresa da Organização Odebrecht, estima para a
temporada 2012/13 uma moagem de 20,3 milhões de toneladas de cana,
volume 63% maior que as 12,45 milhões de toneladas na temporada
anterior. Já a produção de açúcar é projetada em 578,6 mil toneladas,
ante 178,9 mil tonelada na temporada passada. A produção de etanol
deverá saltar de 943 milhões de litros para 1,43 bilhão de litros.

EMPRESAS

AMD prepara chip para tablet para 2013,
enquanto a Intel aposta suas fichas na
chegada dos produtos com Windows 8

A BRIGA DOS CHIPS

Intel domina mercado mundial 
de processadores para PCs

Fonte:  IDC (último trimestre de 2011)
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Miranda, daAMD, que fez parceria comoutros fabricantes: “Modelo fechado nãoajuda a indústria”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




