
A Intel obteve a cooperação de
fabricantes como Samsung
Electronics e Hewlett-Pac-
kard para demonstrar tablets
acionados pelo seu novo pro-
cessador Atom, com o qual a
empresa espera conquistar po-
sição neste movimentado seg-
mento do mercado.

Inicialmente, a Intel — sob co-
mando de Paul Otellini —, des-
considerou qualquer ameaça de
tablets como o iPad, da Apple,
mas agora espera que a combina-
ção entre um processador de
baixo consumo de energia e o
novo sistema operacional Win-
dows 8, da Microsoft, que fun-
ciona com comandos de toque,
conquiste clientes corporativos
interessados em promover o
uso de tablets, mas em manter
o software e hardware usados
nos computadores.

A maior produtora mundial
de chips afirmou que o Atom
Z2760, antes conhecido pelo co-
dinome Clover Trail, foi projeta-
do para funcionar com a mais re-
cente versão do sistema opera-
cional da Microsoft, que chega-
rá ao mercado no final de outu-
bro. Tablets que usam o Atom e
o Windows 8 poderão empregar
software já muito difundido, co-
mo os programas Word e Excel,
e se conectar facilmente a peri-
féricos como impressoras.

Duração prolongada
O novo chip também prolonga a
duração da bateria, permitindo
que o tablet opere por dez horas
ou mais exibindo vídeos online
de alta definição, disse o diretor
da divisão de processadores de
aplicativos da Intel, Eric Reid.

Adotar empresas e agências
governamentais como clientes
preferenciais significa que a pri-
meira onda de novos tablets e
combinações entre tablets e lap-
tops acionados pelo novo chip
da Intel poderá escapar aos pio-
res aspectos da guerra travada
no setor de consumo entre Goo-
gle e Amazon.

“Os novos tablets baseados
no Atom foram direcionados a
segmentos nos quais a Intel e a
Microsoft podem vencer, como
o mercado empresarial, e para
uso como alternativa aos note-
books”, disse o presidente da
Moor Insights and Strategy, Pa-
trick Moorhead.

Dell, Acer, Asustek Computer
e ZTE completam o grupo de fabri-
cantes de computadores pessoais
que apresentaram versões de no-

vos tablets, alguns dos quais ofere-
cem teclados destacáveis ou cane-
tas especiais para permitir dese-
nho e escrita à mão livre.

“Todos os tablets apresenta-
dos hoje fazem aquilo que nem o
iPad nem o Kindle Fire HD fa-
zem bem: criar e controlar con-
teúdo via teclado e touchpad”,
disse Moorhead. “Isso oferece di-
ferenciação e evita concorrência
direta com Apple e Amazon.”

Mercado brasileiro
Com alguns modelos custando
menos de R$ 1 mil, o mercado de
tablets no Brasil triplicou este
ano. No segundo trimestre deste
ano, as vendas cresceram 275%
em relação ao mesmo período
do ano passado. Foram vendidos
606 mil tablets em três meses.
São cinco por minuto. ■

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) aprovou um financia-
mento suplementar de R$ 2,3
bilhões para a implantação da
hidrelétrica Jirau, localizada
no rio Madeira, no estado de
Rondônia, informou o banco
em comunicado.

Os recursos adicionais serão
destinados à ampliação da po-
tência instalada da usina em
450 megawatts (MW) e também
para a instalação do sistema de
transmissão associado.

O BNDES já tinha liberado fi-
nanciamento de R$ 7,2 bilhões
à usina e, no total, os recursos
equivalem a 60,8% de todo o in-
vestimento no projeto, orçado
em R$ 15,7 bilhões.

“O empréstimo suplementar
será repassado na modalidade
mista, seguindo o padrão da
operação original, sendo 50%
direta e 50% indireta, tendo co-
mo agentes financeiros Banco
do Brasil (BB), Caixa, Bradesco
e Itaú BBA”, informou a nota
do BNDES.

A usina de Jirau terá 3.750
MW de potência quando estiver
concluída e é o segundo maior

projeto de geração de energia
elétrica em construção no país.
O projeto faz parte do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC) do governo federal. Jirau,
segundo nota do BNDES, “conso-
lida o potencial da Amazônia oci-
dental como alternativa viável
do ponto de vista energético, eco-
nômico, social e ambiental para a
expansão da oferta de energia”.

Em fase de construção e pre-
visto para iniciar operação em
janeiro de 2013, com o funcio-
namento da primeira unidade,
o projeto envolve a geração de
mais de 20 mil empregos dire-
tos. O atual cronograma anteci-
pa a entrada em operação da úl-
tima unidade da usina para
março de 2015.

Consórcio
A hidrelétrica Jirau, localizada
em Rondônia, é de responsabili-
dade da Energia Sustentável do
Brasil, sociedade de propósito
específico formada pelo Grupo
GDF Suez, com participação de
50,1%, além de Camargo Cor-
rêa e as empresas da Eletrobras
Chesf e Eletrosul.

O financiamento adicional
para Jirau era uma das pendên-
cias para transferência já pre-
vista da participação da GDF
Suez no projeto para a Tracte-
bel Energia, além da licença
ambiental de operação da usi-
na e outros itens. ■

Wolfgang von Brauchitsch/Bloomberg

NEGOCIAÇÃO

ThyssenKrupp venderá unidade
Tailored Blanks para grupo chinês
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BNDES aprova
R$ 2,3 bi para
obras em Jirau

Intel pega carona na
crescente demanda
por mobilidade
Com a cooperação da Samsung
e da HP, fabricante se arma com
novo chip para tablet corporativo

Primeira unidade da usina
hidrelétrica deve entrar em
operação em janeiro de 2013

A ThyssenKrupp disse que chegou a um acordo para vender a unidade
Tailored Blanks para a chinesa Wuhan Iron and Steel (WISCO) como parte de
um movimento para se desfazer de ativos com receitas totais de ¤ 10 bilhões
(US$ 12,9 bilhões). A companhia fechou acordos de venda para cerca de
95% dos negócios ofertados, acrescentando que as duas empresas
concordaram em não divulgar o valor a ser pago pela Tailored Blanks.

Novos tablets
baseados no Atom
foram direcionados
às empresas,
como alternativa
aos notebooks

Otellini, da Intel: embuscadosclientescorporativoscomoAtom
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 23.




