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Qual é o sonho hi-tech do presi-
dente de umadas principais fa-
bricantes mundiais de chips?
Que os computadores se infil-
trem de tal maneira em nosso
dia-a-dia que pareça até que
eles nem existam.
É o que deseja Hector Ruiz,

número um da Advanced Mi-
croDevices(AMD),principalri-
val da Intel no mercado de mi-
croprocessadores.
“O nirvana tecnológico será

alcançadoquandonãoprecisar-
mosfazernadaparaqueoscom-
putadores façam o seu traba-
lho”, afirmou, em entrevista ao
Link, durantevisitaaSãoPaulo
na semana passada.
A palavra nirvana vem do

sânscrito e significa extinção.
No budismo, é a conclusão da
busca pela libertação.
“Hoje, temos que prestar

atenção ao computador, fazer
coisas para que ele funcione.
Umdos objetivos da AMD é fa-

zer com que a tecnologia da
computação se impregne de tal
formananossarealidadequese
torne imperceptívelnavidadas
pessoas”, diz Ruiz.
Um exemplo: você entra em

uma sala “inteligente”, equipa-
dacomsensoresechips,quesa-
be quem você é e quais são os
seushábitosenecessidades.Au-
tomaticamente, a temperatura
ea iluminação são ajustadas e a
máquinadecaféaprontaaquele
capuccinoquevocêtantogosta.
Nascidonacidademexicana

dePiedrasNegras,HectorRuiz
cruzava todos os dias a frontei-
ra comosEUApara ir à escola.
EmigrouparaoTexas, ondees-
tudouengenhariaelétrica.Tra-
balhoumaisde20anosnaMoto-
rolaantesdesercontratadope-
laAMD, em 2000.
Dois anos depois, tornou-se

executivo-chefee,em2004,pre-
sidente do Conselho Adminis-
trativo da empresa. A AMD,
que vivia uma fase de estagna-
ção, deu a volta por cima e pas-
sou a ameaçar a hegemonia da
Intel (leia texto ao lado).
SegundoRuiz, o tal “nirvana

tecnológico”deverásemateria-
lizar em cerca de dez anos. E o
queénecessárioparaisso?Qua-

tro condições.
Primeiro, mais competição

entre as empresas: “Só assim
asmelhores idéias vencerão.”
Segundo, o estabelecimento

de padrões tecnológicos co-
muns. “A disputa em torno de
padrões concorrentes pode ser
um grande erro”, diz Ruiz. Ele
lembra o caso clássico da briga
entreospadrõesdevideocasse-
teVHSeBetamax,nosanos80.
Terceiro, o que chama de

“coopetição” – cooperar e com-
petir ao mesmo tempo. “É ne-
cessário maior cooperação en-
tre as empresas, sem que isso
prejudique a competição.”
Quarto: o motor das inova-

ções deve ser as necessidades
reais das pessoas. “Produtos
vêm e vão. Nosso foco deve ser
oferecer às pessoas aquilo que
elas de fato precisam”, diz.
“Essas quatro condições co-

meçam finalmente a se movi-
mentar”, afirma.
Nos últimos anos, a AMD

concentrou recursos humanos
e financeiros na área de micro-
processadores para servido-
res, com o lançamento do chip
Opteron, que agitou omercado
econquistouclientesdepesoco-
mo IBM e HP e, finalmente, a
Dell, líder mundial na fabrica-
ção de computadores.
Ruizquermanteropassofir-

me no mercado de servidores,
mas promete novidades numa
área em que, até agora, a AMD
ainda não havia entrado para
valer:adedispositivosmóveis–
como notebooks, computado-
res demão, etc.
“Pretendemosfazernocam-

po dos dispositivos móveis o
que fizemosnomercadodeser-
vidores. Ou seja, queremos fa-
zer a diferença. Já temos algu-
mas idéias, quegiramemtorno
doqueeudissehápouco.Oobje-
tivo é torná-los tão simples de
usar que não seja preciso fazer
quase nada”, afirma.
Didático,oexecutivosacado

bolso do paletó um Blackberry
(misto de telefone e computa-
dor de mão), do qual, aliás, ele
não larga: “Hoje o que temos
são equipamentos como esse,
complicados de usar.”
“Quanto mais automático

for o funcionamento, quanto
menos teclas e funções eu tiver
quemexer, melhor. O aparelho
deve pegar apenas minhas ins-
truções básicas, de preferência
por meio da voz, e fazer todo o
resto”, diz.
“Vamosreinventaracompu-

tação móvel. Estamos traba-
lhando nisso. Nosso prazo é
mais oumenos 2008.”●

Fábricadechips
noBrasil nãoestá
nosplanosdaAMD
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HECTORRUIZ
PresidentedaAMD(AdvancedMicroDevices)
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●●● Quando Hector Ruiz assumiu
a AMD em2002, a empresa, que
construíra uma boa reputação
desde a fundação em 1969, trava-
va uma luta difícil com a Intel,
maior fabricante de chips domun-
do. As duas empresas se alterna-
vam na liderança tecnológica.

Em 2003, a AMDdeu umpas-
so à frente, com o lançamento do
processador de 64 bits Opteron
(para servidores) – que se basea-
va na arquitetura “x86”, amesma
usada pela Intel e pela própria
AMD em chips de 32 bits.

Mais oumenos namesma épo-
ca, a Intel lançou o processador
de 64 bits Itanium. Mas, baseado
emuma nova arquitetura, ele exi-
gia que os softwares fossem refei-
tos e acabou não dando certo.

Umbit é amenor “quantidade”
de dados da informática. Processa-
dores de 64 bits são capazes de pro-
cessar 64 bits por vez, o que, com
softwares adaptados, pode propor-
cionar um desempenhomelhor. Mas
os softwares, em geral, ainda não
migraram para os 64 bits.

A AMD fechou contratos com
grandes fabricantes de computa-
dores, como IBM, Sun e HP. Nes-
temês, foi a vez da Dell.

AAMD também lançou processa-
dores dual core (comdois núcleos)
para servidores cerca de seisme-
ses antes da Intel.

Embora ainda apresente resulta-
dosmaismodestos do que os da
Intel, a AMD saiu do vermelho e,
em 2005, suas vendas chegaram a
US$ 5,8 bilhões (US$ 2,7 bi em
2002).

As fábricasmais importantes –
que fabricam os “waffles” de chips
– estão localizadas nos EUA e em
Dresden, na Alemanha (ex-Orien-
tal). Também há fábricas de teste
na China, Malásia e emCingapura.

Embreve, a empresa precisará
investir US$ 4 bilhões em uma
nova fábrica dewaffles. “É preci-
so uma infra-estrutura de alto ní-
vel. Apenas EUA, Japão, Alema-
nha e, talvez, Israel têm condições
de oferecê-la. A China prometeu,
mas é preciso avaliar”, diz Ruiz.

E o Brasil? Segundo o executi-
vo, o País teria, em princípio, os
recursos necessários (água, ener-
gia emão-de-obra capacitada),
mas o governo precisaria priori-
zar os investimentos de infra-es-
trutura. “NaAlemanha, foi cons-
truído um gasoduto para trazer
gás natural da Rússia. É tudo uma
questão de prioridade”, diz.● O.D.

‘Alcançaremosonirvanaquandoo
computadorsetornar imperceptível’

CONCENTRAÇÃO-HectorRuiz respondeae-mails emseuBlackberry, queconsideramuitocomplicado

Perfeição: os
computadores
devem fazer seu
trabalho sozinhos
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