
Intel amplia o foco no filão dos dispositivos móveis 
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Expectativa de que 28 bilhões de aparelhos pessoais estejam conectados em 2020 dá início a 

corrida por novas soluções  

 

  
Martins projeta grande participação em smartphones e tablets 

 

Terceiro maior mercado mundial de PCs e quinto país no ranking de Tecnologia da Informação 

(TI), o Brasil está no foco de uma nova mudança de paradigmas de conectividade e 

comunicação por meio das tecnologias. A bola da vez é a chamada internet das coisas, que já 

vem demandando esforços da indústria para atender a uma necessidade de processamento de 

dados cada vez mais próxima do indivíduo. 

 

Na Intel, não é diferente. A expectativa de que, em 2020, mais de 28 bilhões de dispositivos 

pessoais estejam conectados em nuvem (média de 20 por habitante/mundial) começa a 

moldar a nova estratégia global da companhia, que faturou R$ 13,5 bilhões no terceiro 

trimestre de 2013. 

 

Com mais 90% de participação no mercado de servidores adquiridos em menos de uma 

década, o presidente e diretor-geral da Intel Brasil, Fernando Martins, projeta um movimento 

semelhante para o segmento de tablets e smartphones equipados com o Intel Inside, que em 

2013 bateram recorde de vendas entre os consumidores nacionais. “Há dois anos,  

 

smartphones eram apenas uma ideia, e hoje temos produtos lançados em 30 países. Temos 

necessidade de competir e liderar neste mercado, que cresce 20% a cada ano. Quando se 

compara com o nosso PIB de um dígito, é possível perceber que é uma indústria 

independente”, comentou o executivo durante o Intel Press Summit, evento anual da 

companhia. 

 

Para isso, uma das apostas é o novo integrante da família quark, o SoCx1000. A chegada do 

SoC Intel Quark X1000, de baixo consumo e núcleo pequeno, deve ampliar o alcance da 

empresa ao novo nicho de mercado já a partir dos novos lançamentos previstos para 2014. 

Neste cenário os investimentos devem contemplar também a computação de alto 

desempenho, pois para cada cem tablets será preciso ter um servidor em nuvem. Entretanto, 

conforme explica Martins, as oportunidades de negócios exigem cada vez mais integração.  

 

Neste caso, a estratégia também contempla a aceleração da presença nos data centers e a 

continuidade dos processos de inovação para criação de novos produtos em desktops, 

responsáveis por 41% das vendas do último trimestre. Assim, os computadores domiciliares 

possuem margem de crescimento, pois 33% dos brasileiros ainda desejam o primeiro 

computador. O dado também revela a oportunidade de fisgar um percentual das primeiras 

compras. Além disso, 10,4 milhões de pessoas possuem equipamentos com mais de quatro 

anos – o que configura um novo espaço a ser explorado no chamado refresh, com potencial de 

venda de 3 milhões de peças.   

 

Parceria no Estado disponibiliza tablets para rede pública de ensino 

 

A pesquisa IntelGlobal Innovation Barometer, que ouviu 12 mil pessoas em oito países, 

mostrou que os brasileiros são entusiastas e esperam por soluções capazes de transformar 

setores como saúde, educação e trânsito. Por isso, na última década, a Intel Foundation 
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investiu mais de US$ 1 bilhão e os funcionários da Intel doaram cerca de 3 milhões de horas 

de trabalho voluntário para melhorar a educação em mais de 60 países. 

 

No País, alguns projetos-pilotos, entre eles o Província de São Pedro, no Rio Grande do Sul, 

começam a aplicar o conceito de um computador por aluno na rede pública de ensino. Uma 

escola-modelo, em Alvorada, já testa uma das versões do Classmate Intel desde 2011 e 

registra avanços no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

 

Soluções para o trânsito chegam ao Brasil 

 

A Intel anunciou o desenvolvimento de uma solução completa para identificação eletrônica de 

veículos em parceria com a empresa Autofind, especializada em sistemas de transporte 

inteligente. A solução é baseada na plataforma Wisp - sistema RFID desenvolvido pelo Intel 

Labs em colaboração com a Universidade de Washington e o MIT e adaptado para as 

necessidades brasileiras. A plataforma é semelhante à utilizada desde 2011 em parceria com a 

Petrobras distribuidora, para o chamado Posto do Futuro, no Rio de Janeiro. De acordo com o 

diretor de Inovação, Max Leite, a partir do dispositivo e dos leitores pensados para atender à 

nova legislação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, será possível o 

surgimento de uma série de soluções de gerenciamento de trânsito nas grandes cidades.  

 

No futuro, uma das possibilidades é que a integração do sistema permita o cruzamento de 

dados de trânsito com as indicações de caminhos a serem seguidos pelos navegadores de GPS. 

O dispositivo, na visão do executivo, também abre espaços para novas aplicações para o 

chamado varejo inteligente. “A Intel tem investido em tecnologia para resolver a mobilidade 

urbana e o transporte de cargas. Começamos com o projeto pioneiro do Posto do Futuro, em 

que os sistemas inteligentes eram capazes de identificar um veículo e oferecer opções de 

serviços. Agora, estamos levando essa tecnologia para um novo patamar”, projetou. 

 

Fonte: Jornal do Comércio RS [Portal]. Disponível em: 

<http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=139545>. Acesso em: 11 nov. 2013. 
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