
Apesar da popularização
dos micros portáteis e, mais
recentemente, dos tablets, o
mercado de computadores
“fixos” (desktops) continua
firme e forte no Brasil,
garantem fabricantes de
chips e PCs.

“Nos últimos quatro
trimestres, os desktops
responderam por 41% das
nossas vendas de chips no
Brasil”, contou a diretora de
Produto da Intel para a
América Latina, Wanda
Linguevis.

“O desktop continua vivo
e saudável no país”,
garantiu o gerente da
divisão PC Consumer da HP,
Fernando Soares, durante o
Intel Press Summit 2013,
sem abrir qual a fatia do
produto nas vendas da filial
brasileira. Quase sempre
imbatível em termos de
custo, quando comparado
aos notebooks, o desktop é
ainda muito requisitado por
clientes corporativos,
explicou o executivo.

Dentro do segmento, a
HP tem apostado em versões
mais acessíveis dos modelos
chamados all-in-one, em que
tela e CPU estão dentro de
um mesmo gabinete. Nesse
caso, a vantagem está na
economia de espaço e na
simplificação do processo de
instalação, já que há menos
cabos para conectar.

Outro público relevante
para os fabricantes de
computadores “fixos” é o de
usuários que compram a
máquina para uso
comunitário (da família).

“É um tipo de
consumidor que procura
segurança no investimento
feito e, por isso, busca
marcas mais conhecidas de
PC”, disse Soares.

Segundo o presidente da
Intel Brasil, Fernando
Martins, a cada ano o
mercado brasileiro absorve
entre 2,5 milhões e 3
milhões de primeiros
computadores, adquiridos
por pessoas que antes não
possuíam um micro. O total
abrange tanto desktops
quanto notebooks.
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Em 2020, cada um dos 7,7 bilhões
de habitantes da Terra terá, em
média, 26 dispositivos conecta-
dos à Internet. Serão mais de 200
bilhões de conexões, a maioria fei-
ta a partir de objetos do dia a dia,
como óculos, relógios e roupas
equipados com chips que farão a
conexão sem fio à web. As proje-
ções, da consultoria IDC, demons-
tram a importância do mercado
chamado de Internet das coisas,
um dos principais focos de negó-
cios da maior fabricante de chips
do planeta, a americana Intel. No
último sábado, a companhia
anunciou que está disponível no
Brasil um sistema de identificação
eletrônica de veículos desenvolvi-
do em parceria com a Autofind. A
empresa brasileira pertence ao
portfólio do Intel Capital, braço
de investimentos da gigante.

O sistema — a ser utilizado no li-
cenciamento anual de veículos no
estado de São Paulo — é o passo ini-
cial de uma estratégia que preten-
de colocar a Intel como uma das
fornecedoras do Sistema de Identi-
ficação Automática de Veículos (Si-
niav), do governo federal. Previs-
to para ser implantado até junho
de 2015, o programa prevê a colo-
cação de chips em veículos — co-
mo parte das chamadas “placas
eletrônicas”. Isso permitirá a iden-
tificação eletrônica de cada veícu-
lo por meio de antenas instaladas
nas cidades ou ao longo das rodo-
vias. No momento, Autofind e In-
tel trabalham no desenvolvimen-
to de uma versão que terá de ser
homologada por um organismo
certificador apontado pelo Depar-
tamento Nacional de Trânsito (De-
natran). O padrão já adotado em
São Paulo é similar ao que está sen-
do desenvolvido nacionalmente.

“Os mercados-alvos são mui-
tos: desde serviços públicos, co-
mo a aplicação de multas, até co-
brança de pedágio, gerenciamen-
to do tráfego, controle de estacio-
namento e acesso a condomí-
nios”, exemplificou Max Leite, di-
retor de Inovação da Intel Brasil.
O mercado potencial no Brasil é
vasto, explicou o presidente da In-
tel Brasil, Fernando Martins, du-
rante o evento Intel Press Summit
2013, em Florianópolis: “A estima-
tiva é de que existem 70 milhões
de veículos no país. Se estender-
mos os serviços de identificação e
localização às cargas e contêine-
res, vamos somar outros cem mi-
lhões de tags (etiquetas eletrôni-
cas de identificação)”

As placas eletrônicas são ape-
nas parte do segmento de Inter-
net das coisas, que desde a sema-
na passada está sob responsabili-
dade de uma nova divisão da In-
tel. Uma das maiores apostas da
companhia neste mercado é a fa-
mília de processadores Quark,
lançada em setembro. Cinco ve-
zes menor e com um décimo do
gasto de energia do seu “parente”
mais próximo (a linha Atom, da
Intel), o Quark é um chip projeta-
do para se adaptar aos mais diver-
sos dispositivos e funções. A ideia
é que parceiros o utilizem em obje-
tos do cotidiano, como pulseiras e
tênis, por exemplo.

“Isso representa uma abertura
de mercado para a Intel. Nossos
chips vão estar não somente den-

tro dos PCs e dos dispositivos.
Queremos capturar essas 26 cone-
xões à Internet que cada pessoa
vai ter em 2020”, explicou Wanda
Linguevis, diretora de Produto da
Intel para a América Latina.

Atualmente, há cerca de 1,5 bi-
lhão de dispositivos no mundo co-
nectado à web, para uma popula-
ção de sete bilhões de pessoas. Em
2015, o total de aparelhos conecta-
dos deverá alcançar a marca de 22
bilhões. O tráfego de dados, que em
2005 estava concentrado (66%)
nos países desenvolvidos, migrará
para nações em desenvolvimento
— os emergentes responderão por
62%dotráfego em2020.“Obigda-
ta vai impulsionar muito a criação
deconexõesmóveisàInternet”,jus-
tificou Fernando Martins.
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Indo além de PCs e dispositivos móveis, americana projeta o futuro nas roupas, óculos e carros conectados à rede
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 nov. 2013, Empresas, p. 14.
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