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MILHARES VÃO ÀS
RUAS NA ESPANHA
Espanhóis protestaram em 56 cidades. Líderes
europeus tentarão evitar agravamento da crise no país

DANI POZO/AFP

Ganhoeriscovelozes
PÁG. 43

NEGÓCIOS NA BOLSA
NUM PISCAR DE OLHOS
Alta frequência, tecnologia que permite venda de ações
nummilissegundo, já opera 10% do volume da Bovespa

MICHEL FILHO/8-8-2011

Nas ruas e nas nuvens
Mobilidade e conectividade lideram transição que pode acabar com desktops e notebooks

DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG NEWS

Mero coadjuvante. Dispositivos móveis, como os tablets, tiraram a centralidade do PC e o transformaram em apenas mais um dispositivo dentre outros que acessam arquivos na internet

A história dos computadores
pessoais, ou PCs, temo seu iní-
cio controverso. Alguns dizem
que o Kenbak-1, umamáquina
de 256 bytes de memória cria-
da em 1973, é o pioneiro; ou-
tros apontam o IBM 5100 ou o
Apple II. Debates à parte, uma
coisa é certa: o fim está próxi-
mo. Especialistas afirmam que
a transição para os dispositivos
móveis, como tablets e
smartphones, é um caminho
sem volta e, em breve, notebo-
oks e desktops como existem
hoje poderão deixar de existir.
— Nós estamos saindo do

paradigma do personal com-
puter para a personal cloud. O
PC deixou de ser a máquina
central e se restringe a nichos.
As pessoas andam nas ruas
com servidores nos bolsos e
todas as informações estão
guardadas na nuvem— afirma
Cezar Taurion, diretor de no-
vas tecnologias da IBM Brasil.

MUDANÇA AFETA COMPANHIAS
Um levantamento da iSuppli
mostra que, pela primeira vez,
a produção de memórias para
computadores tradicionais
deixou de ser maioria. No se-
gundo trimestre deste ano,
elas responderam por 49% do
total, com projeção de queda.
Por outro lado, chips para ta-
blets e smartphones, apesar de
ainda representarem uma pe-
quena fração do mercado,
avançam rapidamente.
Essa tendência se reflete no

valor de mercado das compa-
nhias. Nos últimos 12 meses,
as ações de Dell e Hewlett
Packard (HP), empresas reco-
nhecidas por seus desktops e
notebooks, caíram 37,19% e

38,26% respectivamente. Já
Apple e Google, que aposta-
ram em dispositivos móveis e
aplicações na internet, cresce-
ram 72,53% e 52,10%.

TENDÊNCIA DE CANIBALIZAÇÃO
De acordo com o analista de
tecnologia da Gartner Andrew
Neff, o mundo está se tornan-
do cada vezmais “wireless” e o
PC está perdendo espaço. Ap-
ple eGoogle partiramna frente
e estão em situação mais con-
fortável que outros players.
—Os desktops estão perden-

do cada vez mais espaço, se
concentrando apenas no mer-
cado corporativo — avalia.
Para piorar, as empresas es-

tão comprando menos por
causa da crise econômica e,
com isso, as fabricantes de
computadores tradicionais es-
tão sendo ainda mais afetadas.
Em busca de participação nes-
te novo mercado, a Microsoft,

que por muito tempo
se concentrou em
softwares físicos, mi-
grou para a nuvem
com o Office 365 e vai
lançar o Windows 8,
um sistema operacio-
nal focado em smartp-
hones e tablets.
O diretor técnico da

ContexTI, Jackson
Laskoski, afirma que
estamos na “era da
computacionalidade”,
não dos computado-
res. Os PCs perderamo
papel principal e se
tornaram meros coad-
juvantes num mundo
que valoriza a mobili-
dade e conectividade.
—A tendência é que,

com as aplicações vol-
tadas cada vez mais
para o ambiente web,
com acesso remoto, as
pessoas se preocupem
cada vez mais com a
praticidade — afirma.
Segundo Laskoski, há pouco

tempo o consumidor procura-
va a performance, máquinas
com processadores mais ro-
bustos, e as empresas de
software e hardware alimenta-
vam essa necessidade, com
aplicativos que exigiam com-
putadores cada vez mais po-
tentes. Agora, tablets e smartp-
hones não possuem grandes
espaços de armazenamento,
mas as aplicações são mais le-
ves e estão na nuvem.
— É ummarco na história da

computação — diz Laskoski.
No Brasil, a venda de com-

putadores continua crescendo,
mas num ritmo mais lento. De
acordo com o IDC, no primei-
ro semestre do ano o mercado
cresceu apenas 2% em relação
ao mesmo período de 2011,

muito abaixo dos 15%
alcançados entre 2010
e 2011.
Para a analista de

computadores e ta-
blets do IDC, Camila
Pereira dos Santos,
ainda não é possível
falar em canibalização
de mercado, mas essa
é a tendência.
— No primeiro tri-

mestre do ano foram
vendidos 370 mil ta-
blets e no segundo, 606
mil, um aumento de
64%, com perspectiva
de crescimento — diz.
Para o presidente da

Associação Brasileira
dos Distribuidores de
TI, Mariano Gordinho,
a venda de computa-
dores deve manter os
volumes atuais por al-
gum tempo, mas é
“inevitável” que a ven-
da de tablets tenha im-
pacto direto nomerca-

do de desktops e notebooks do
país.
— Os principais concorren-

tes desses equipamentos são
os modelos com tela de 10”,
que podem acoplar a teclados
externos — explica.
Apesar do cenário negativo,

os PCs ainda devem sobreviver
por algum tempo, em busca de
novos nichos. Aplicações co-
mo edição de vídeo, áudio e
imagem exigem telas maiores,
espaço de armazenamento e
processadores mais potentes.
Além disso, existem consumi-
dores que estão acostumados
com teclados e mouses.
— Nós estamos em um mo-

mento de mudança, mas não
quer dizer que os PCs vão aca-
bar. Pelo menos não imediata-
mente — afirma Laskoski. l
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“As pessoas
possuem
servidores
nos bolsos
e todas as
informações
estão
armazenadas
na nuvem”
Cezar Taurion
Diretor da IBM Brasil

SANDY HUFFAKER/BLOOMBERG NEWS/30-1-2004

Extinção. Apenas 8 anos atrás, desktops predominavam nas lojas

Cidade também já
foi escolhida para

sediar a próxima edição

Começa hoje, no Rio de Janei-
ro, a 14ª edição da Futurecom.
É a primeira vez que o maior
congresso de telecomunica-
ções da América Latina acon-
tece na cidade. Até quinta-fei-
ra, dia 11, representantes de
governos e empresas discuti-
rão os rumos e as oportunida-
des do setor, com destaque pa-
ra a participação de Julius Ge-
nachowski, diretor da FCC,
agência reguladora das comu-
nicações nos Estados Unidos.
O evento conta com 312 ex-

positores, contra 257 da edição
anterior, e cerca de 14 mil par-
ticipantes demais de 50 países.
Os números alcançados pelo
evento agradaram a Laudálio
Veiga Filho, presidente da em-
presa organizadora da Future-
com, que bateu o martelo para
que o congresso volte a ser rea-
lizado noRio de Janeiro no ano
que vem.
— Nós registramos um cres-

cimento impressionante. A ci-
dade favoreceu a atratividade
de personalidades de desta-
que, como o diretor da FCC —
diz Veiga.
O secretário municipal de

Ciência e Tecnologia, Franklin
Dias Coelho, ressalta a impor-
tância da realização do con-
gresso por colocar a cidade em
evidência para empresários e
investidores do setor.
—ORio tem uma agenda es-

tratégica de Copa e Olimpía-
das e vai precisar de grandes
investimentos em telecomuni-
cações — afirma.

MAIS DE 300 PALESTRAS
Serão mais de 300 palestras
distribuídas em seis auditóri-
os. Entre os diversos assuntos
debatidos estão neutralidade
da rede, banda larga, cresci-
mento da telefonia celular e a
tecnologia LTE, ou 4G, que se-
rá implantada no país em
2013. Os investimentos que se-
rão necessários em infraestru-
tura para a Copa do Mundo e
JogosOlímpicos tambémestão
na pauta.
A lista de palestrantes inclui

os presidentes das principais
empresas de telecomunica-
ções nopaís, representantes de
governos, companhias forne-
cedoras de tecnologia e órgãos
reguladores. Nicholas Carr,
considerado um dos maiores
especialistas do mundo em TI,
tambémparticipará da Future-
com. O evento traz ainda Jon
“Maddog” Hall, para discutir o
uso de softwares livres na edu-
cação, e John Strand, para de-
bater a regulação do setor.
Além das palestras, o evento

tem uma feira com as princi-
pais novidades do mercado. A
Futurecom acontece no pavi-
lhão 4 do Riocentro, na Barra
da Tijuca. l

Futurecom é
realizada no
Rio pela
primeira vez

64%
FOI QUANTO
AUMENTOU A
VENDA DE
TABLETS
no Brasil no
segundo
trimestre
deste ano

2%
FOI A ALTA NA
VENDA DE
DESKTOPS E
NOTEBOOKS
no mercado
brasileiro no
primeiro
semestre
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 out.  2012, Economia, p. 39.
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