
Com a intensificação da guerra
na computaçãomóvel, os fabri-
cantes de chips que fornecem
os componentes cruciais para
celulares inteligentes e tablets
querem conquistar parcela
maior da glória. Insatisfeitos
com sua posição à sombra de
marcas de consumo como Ap-
ple ou Samsung, os fabricantes
de chips — entre os quais Intel,
Qualcomm e Nvidia — querem
que os consumidores conheçam
os processadores que acionam
os aparelhos que usam. E espe-
ram criar fidelidade às suasmar-
cas no processo.
A Intel está liderandooproces-

so ao estender a bem sucedida
campanha “Intel Inside” para
além dos computadores pes-
soais. Lançados em 1991, os selos
“Intel Inside” transformamcom-
ponentes eletrônicos genéricos
emprodutos de primeira linha, e
terminaram por se tornar quase
onipresentes nos laptops.
Este ano, o logotipo Intel In-

side está presente em celulares
inteligentes lançados no Reino
Unido, Índia e Rússia. A Intel
espera levar a campanha a celu-
lares vendidos nos Estados Uni-
dos este ano, em busca de uma
vantagem de marketing sobre
fabricantes como a Qualcomm
e a Nvidia, que não são tão bem
conhecidos. “Sem dúvida,
meu objetivo é o de que os con-
sumidores cheguem a uma loja
e tomem o selo Intel Inside co-
mo motivação essencial para
escolher um celular ou tablet,
como acontece no caso dos
computadores pessoais”, disse
Brian Fravel, vice-presidente
de Marcas da Intel.
A maior fabricante mundial

de chips domina o mercado de
computadores pessoais, mas fi-
cou para trás dos concorrentes
menores no setor de telecomu-
nicações móveis, que cresce ra-
pidamente. A Intel, sob coman-
do de Paul Otellini, está tentan-
do exercitar seu poder de marca
para recuperar o atraso.
Resta determinar quantos en-

tre os principais fabricantes de
celulares aceitarão exibir o logo-

tipo Intel Inside em seus apare-
lhos. Para marcas emergentes
de celulares inteligentes, com
pouco reconhecimento pró-
prio, uma parceria com a Intel
pode parecer evidente. No ex-
tremo oposto, a Apple se recusa
a permitir que qualquer de seus
fornecedores exiba marcas em
seus aparelhos.
A mais conhecida fabricante

de celulares inteligentes a ex-
por amarca Intel, até omomen-
to, é a Motorola Mobility, do
Google, que lançou o Razr i em
Londres em 18 de setembro.
Até agora, o espaço na maio-

ria dos celulares inteligentes es-
tava reservado ao fabricante, co-
moaApple e a Samsung, e a ope-
radoras de telefonia móvel co-
mo a Verizon Wireless.
Os fornecedores de sistemas

operacionais, como o Google
com o Android, também dese-
jam a fidelidade dos consumido-
res — seus logotipos ocasional-
mente aparecem por breve pe-
ríodo nas telas quando os apare-
lhos são ligados.

Ascensão da Qualcomm
Desde os anos de 1990, a Qual-

commvemdesempenhando pa-
pel importante no setor de
chips para aparelhos móveis e
na maior parte desse período,
publicidade não esteve entre as
grandes preocupações da com-
panhia. Em outubro, porém, ela

deve lançar uma nova campa-
nha publicitária para acompa-
nhar o lançamento de tablets e
outros aparelhos equipados
com seus chips e a plataforma
Windows de próxima geração.
Como parte desse esforço, a

Qualcomm dividirá campanhas
de publicidade com fabricantes
para destacar recursos de seus
chips, disse TimMcDonough, vi-
ce-presidente responsável pelo
Marketing dos processadores
Snapdragon, da Qualcomm.
ANvidia, enquanto isso, tam-

bémestá ingressando nomerca-
do móvel, tentando explorar o
entusiasmo dos usuários de vi-
deogames que são adeptos de
suas placas gráficas. O bem azei-
tado departamento de marke-
ting da empresa organiza tor-
neios de videogames e interage
intensamente comos especialis-
tas do setor.
No ano passado, a Nvidia gas-

touUS$ 9,5milhões empublici-
dade, soma que não lhe valerá
reconhecimento semelhante ao
da Intel.Mas a verba pode ajudá-
la a conquistar a fidelidade de
umgrupo estreito,mas influen-
te de jovens. ■

A Huawei , segunda maior fabri-
cante mundial de equipamento
de telecomunicaçãoe sextadece-
lular,prevêqueareceitadaunida-
de para consumidor final cresce-
rá30%em2013, anteosUS$9bi-
lhões estimados para este ano. A
fabricante chinesa planeja lançar
nesteanoounocomeçodopróxi-
mo smartphones com sistema
operacionalWindows 8, declarou
o presidente-executivo da Hua-
weiDevice,WanBiao.“Continua-
remos a investir ativamente no
próximoanooudois, epor isso se-
rá um grande desafio atingir alta
lucratividade”, disseWan. “Esta-
mos prevendo que nossa divisão
para consumidor final terá alta de
30% no faturamento no ano que
vem, e que a de smartphones
crescerá 40%.” ■ Reuters

Uma câmera revolucionária que
decide sozinha quando tirar
uma foto começará a ser vendi-
da na Inglaterra em novembro,
na primeira aplicação de consu-
mode uma tecnologia desenvol-
vida pela britânica OMG.O apa-
relho, chamado Autographer,
usa cinco sensores e software
desenvolvido pelaMicrosoft pa-
ra escolher o melhor momento
para capturar uma imagem,
sem precisar de qualquer inter-
venção do usuário.
As imagens de alta resolu-

ção, que podem chegar a 2 mil
num dia, podem então ser com-
binadas para criar um registro
visual de um evento como uma
festa ou um dia comum na vida
do usuário.
A Autographer é o primeiro

aparelho de consumo da OMG.
■ Reuters

Huawei
prevê receita
30%maior
em2013

AQUISIÇÃO

Dufry estuda a compra de 51% do
negócio de varejo de viagem do Folli Follie

OMG lança
câmera
fotográfica
inteligente

Divulgação

Fabricante chinesa planeja
lançar até o ano que vem novo
celular com Windows 8

Noah Berger/Bloomberg

A Dufry anunciou que está em negociações avançadas para comprar
51% do negócio de varejo de viagem do grupo grego Folli Follie, sem
dar mais detalhes. “A Dufry divulgará novas informações de acordo
com a lei”, afirmou a companhia em comunicado à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). Em anúncio semelhante à Bolsa de Atenas, a Folli
disse que “a conclusão final das negociações (sairá) em três semanas.”

Intel briga pormarca de
chips emcelular e tablets

Revolucionário, equipamento
decide sozinho quando tirar
foto e chega em novembro

Reuters
redacao@brasileconomico.com.br
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EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO 
GLOBAL PARA 2012

EXPANSÃO MUNDIAL 
REGISTRADA EM 2011 0,9%

4%

FATURAMENTO, EM US$ MILHÕES
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PaulOtellini, da Intel: consumidorprecisa identificarprocessadoresqueacionamaparelhosqueusam

Fabricante investe em marketing para sair da sombra e ser identificada por consumidor
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




