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Poucas semanas depois de assumir o cargo de vice-presidente mundial de canais de vendas 
para o consumidor da Advanced Micro Devices (AMD), Stephen DiFranco se perguntava se 
deveria mesmo ter ido para essa eterna perdedora da indústria dos chips. Reunido numa sala 
com a equipe de compras de computadores pessoais (PCs) da Circuit City Stores, num dia 
monótono do outono de 2004, DiFranco ficava cada vez mais desanimado enquanto os 
varejistas despejavam uma ladainha de razões pelas quais a concorrente Intel havia pego a 
AMD de jeito. A Intel oferecia um nome confiável, gastava mais dinheiro com marketing e 
oferecia melhor suporte, diziam os representantes da Circuit City. "Tudo o que eu fazia era 
dizer para mim mesmo: 'Meu Deus! Como competir com isso?'", recorda.  
 
Oito meses depois, em uma reunião realizada em junho para a definição de estratégias, 
DiFranco apresentou sua resposta ao cético diretor-presidente Hector de Jesus Ruiz e outros 
líderes da AMD. Em uma apresentação que ele chamou de "Guerra na Loja", DiFranco mostrou 
uma ambiciosa campanha para superar a Intel no varejo com mais produtos e melhores 
configurações para PCs, em vez de tentar competir palmo a palmo com caras campanhas de 
marketing.  
 
Não foi um plano fácil de vender. Os executivos observaram que a AMD não produz 
computadores que são comprados diretamente pelos consumidores, e que seria forçada a 
depender de parceiros como Hewlett-Packard (HP), Gateway e Toshiba, além de centenas de 
varejistas de todas as partes do mundo, para alcançar suas metas. "Na verdade, alguns de nós 
não gostamos da idéia num primeiro momento", diz Ruiz. Mas, um ano depois, os resultados 
são claros. Embora os executivos da Intel zombem da AMD, afirmando que o avanço da 
companhia reflete apenas seu sucesso na venda de chips para servidores de ponta, a 
estratégia de DiFranco para o varejo teve um grande papel no aumento da participação 
mundial de mercado de microprocessadores mais básicos para 15,3% no primeiro trimestre, 
em comparação com 5,7% no mesmo período de 2005, segundo a International Data.  
 
E pode ser também que as lojas tenham desempenhado um papel pouco reconhecido na 
captura pela AMD de sua "maior presa" até agora: a Dell. O uso de chips AMD mais poderosos 
em sistemas voltados para o consumidor e para as empresas, especialmente servidores, 
deram à HP, Gateway e Toshiba uma vantagem em relação à Dell, dizem analistas. Isso é 
ainda mais evidente nas áreas internacionais de grande crescimento, onde a presença de lojas 
vem sendo preferida ao modelo de produtos feitos sob encomenda. A pressão foi um dos 
motivos pelos quais a Dell anunciou em 18 de maio, após sete trimestres consecutivos de 
ganhos da AMD, que começaria a usar chips da empresa em seus servidores no fim deste ano.  
 
"A dinâmica da competição está sendo mais intensa do que esperávamos", disse a analistas o 
diretor-presidente da Dell, Kevin B. Rollins. E isso não é tudo: a Dell continua negociando com 
a AMD a possibilidade de usar seus chips em computadores de mesa e notebooks mais 
conhecidos.  
 
De repente, a ambição da AMD de criar um verdadeiro duopólio na área de microprocessadores 
não é mais um sonho impossível. Ela agora detém 26% do lucrativo negócio de chips para 
servidores dos EUA, e surpreendentes 48% do mercado dos processadores multicore, que 
colocam pelo menos dois chips em um único pedaço de silício. Três anos atrás, o negócio dos 
servidores de ponta era somente da Intel. E o mais importante: pela primeira vez, no trimestre 
passado, a margem bruta da AMD superou a da Intel - 58,5% a 55,1%.  
 
A AMD deve seu sucesso, em parcela não desprezível, a erros da Intel. No front das vendas 
corporativas, a Intel foi pega desprevenida nos últimos dois anos pela demanda por chips ao 
mesmo tempo poderosos e eficientes no consumo de energia. Em vez disso, seus engenheiros 
trabalharam no chip Itanium para servidores de ponta, que exigiu que os clientes 
reconfigurassem seus softwares para tirar o máximo dele, enquanto o Opteron, da AMD, não 
requer isso. Mais: a tecnologia da AMD poupa energia para as empresas e os chips ocupam 
menos espaço nos centros de dados porque dispensam grandes dissipadores de calor.  



 
A Intel está apenas começando a alcançar essa tecnologia. Nesse meio tempo, a DreamWorks 
Animation e a Bolsa de Valores da Filadélfia juntaram-se a um grupo de companhias que estão 
substituindo os servidores baseados nos chips Xeon da Intel, pelos servidores que usam o 
Opteron, da AMD.  
 
Com o plano "Guerra na Loja", DiFranco aposta que varejistas e consumidores também sairão 
comprando os produtos baseados nos processadores AMD que superarem os da Intel, mesmo 
que custem mais. Nos meses que precederam a apresentação de seu plano na AMD, DiFranco 
vasculhou lojas de computadores, fazendo comparações. Criou laços com a ATI Technologies e 
a NVIDIA, fabricantes de chips gráficos para videogames, conversando com técnicos da 
NVIDIA em Moscou e Pequim, e ajudando a preparar sistemas AMD para eventos de 
videogames patrocinados pela ATI. Ameaçadas pela abordagem da Intel de casar seus próprios 
chips gráficos e processadores, as empresas receberam a AMD, que não faz chips gráficos, de 
braços abertos.  
 
DiFranco canalizou para as lojas milhões de dólares que haviam sido reservados para 
campanhas de divulgação da marca, na forma de descontos, promoções internas, treinamento 
de funcionários e espaço publicitário em jornais. E se deu bem em dezembro, quando a Intel 
mergulhou num período de escassez de peças para desktops.  
 
Quando a Intel reservou componentes importantes para a Dell, sua parceira mais próxima no 
segmento de PCs, a AMD rapidamente despachou vendedores gabaritados para preencher esse 
vácuo junto a concorrentes aborrecidos. Agora, os PCs com chips AMD dominam as prateleiras 
da BestBuy, Circuit City e outras redes de lojas.  
 
Executivos da Intel afirmam estar prontos para transformar o que tem sido até agora uma 
corrida desequilibrada em uma disputa mais competitiva. Dentro de algumas semanas, 
começarão a vender as primeiras peças de uma família melhorada de chips, chamada de Core 
2, que deverá consumir menos energia e proporcionar melhor desempenho. "Acreditamos que 
conseguiremos colocar o gênio de volta na lâmpada com os nossos microprocessadores da 
próxima geração", diz Eric B. Kim, vice-presidente sênior e principal diretor de marketing da 
Intel.  
 
A equipe da AMD também está se preparando para outro passo. A empresa investiu milhões de 
dólares em outdoors colocados na Highway 101, no Vale do Silício, e em Times Square, Nova 
York, para convencer os compradores corporativos de que seus chips para servidores 
continuarão apresentando o melhor custo-benefício. E, em outubro, lançará equipamentos 
para jogos em PCs que abrigam quatro processadores em um chip de altíssimo desempenho. 
DiFranco não fala sobre as metas que apresentará em junho. Estudioso de "A Arte da Guerra", 
de Sun Tzu, ele afirma que "você luta a batalha que sabe que vai vencer". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B2. 


