
M O O R E’ S      L A W
AND ITS IMPACT ON SOCIAL DEVELOPMENT





2015
5th Gen Intel® Core™

1,300,000,000
transistors

1971
Intel’s 4004

2,300
transistors

3,500X       Faster
90,000X     More Energy Efficient
60,000X     Lower Cost/Transistor
600,000X   More Transistors/Area



6th Gen Intel® Core™

14nm Process
13 Metal Layers

10Km Interconnect
Transistor < Rice



SOCIAL IMPACT

INNOVATIONINNOVATION 
IS NOT 

INVENTION

INNOVATION = INVENTION +  
SOCIAL IMPACT
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7B cellular subscriptions
97 for every 100 people
>50% in APAC 
>30% Smartphones (will be >50% 2016) 
6.5B broadband subscriptions by 2019

3.2B people online
Connection cost redux 65% in last 5yrs
43% of world population 
82% in developed countries
35% in developing world
9% in least dev countries
67% in Brazil **
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35 ZB (1 ZB = 1B TB) US$19 T

2020

10B
Traditional 

Devices

2020

40B
“Things”



GARTNER

HYPE CYCLES

IOT



Several Devices emerging in the Consumer Market...



WHY NOW? MOORE’s LAW 

ECONOMIC 

FACTORS

PEVASIVE
CONNECTIVITY

BIG DATA AND 
ANALYTICS

INDUSTRIAL $19B HOME  $15BMOBILE $9B 
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1B IoT devices shipped in 2015 (60%CAGR)

Over the next 5 yrs, For every person 10 machines will connect
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Edison

Edison

Edison

The Internet of Things is Built on Moore’s Law

INDUSTRIAL

HOME

MOBILE

NETWORK

CLOUD



Intel Confidential



Cientistas da NASA usam super computadores para estudar e 
construir equipamentos e naves que nos ajudam a explorar o 
cosmos e trazer respostas a muitas perguntas.

Médicos e pesquisadores buscam, através da tecnologia, 
obter novos e melhores tratamentos para doenças e 
descobrir novas curas para várias enfermidades.

Os super computadores ajudam arquitetos e engenheiros a 
produzir modelos arquitetônicos avançados, construir com 
maior segurança e prover novos serviços para facilitar nossa 
rotina diária.

Fabricantes de equipamentos usam super computadores para 
simular funções e construir protótipos virtuais, 
economizando tempo e dinheiro no processo produtivo.

Desde que a Pixar lançou o filme Toy Story, as empresas de 
animação vêm superando suas capacidades criativas, com o uso 
da tecnologia, para fazer animações cada vez mais realistas.
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Engenheiros usam super computadores para calcular o fluxo 
de ar em torno de alguns designs para criar veículos com 
melhor desempenho. Na estrada, ou na pista.

Fabricantes de comidas usam super computadores para 
redesenhar batatas fritas e seus pacotes, para sobreviver às 
condições de manufatura e distribuição.

Em uma competição, cada milissegundo conta. A modelagem 
virtual permite que os fabricantes de roupas de banho 
desenhem vestimentas aquáticas  que ajudam a economizar 
tempo no nado.

Fabricantes de equipamentos de golfe usam super 
computadores para desenhar tacos que dão mais precisão 
aos seus movimentos. E menos desculpas.

Bancos e corretoras usam super computadores para deliberar 
sobre milhares de cenários de mercado para encontrar os 
menores riscos e maiores desempenhos para seus 
investimentos.

C
A

S
E

S



Companhias de energia usam super computadores para 
encontrar novas fontes de petróleo e deliberar sobre a 
maneira mais segura de extraí-lo.

A modelagem virtual também ajuda os engenheiros a 
desenhar aviões mais leves e aerodinâmicos, sem ter que 
construir protótipos muito caros.

Os artistas da Dreamworks Animation usam super 
computadores para dar cor, textura e luz a cada quadro de 
seus filmes, reduzindo em 2 mil vezes o tempo de 
renderização.

Cada célula do nosso corpo contém quase 3 bilhões de pares 
de DNA, o equivalentes a 3 gigabytes de dados em cada 
célula. Super computadores ajudam os cientistas a mapeá-las 
e curar doenças.

Calcular a previsão do tempo ou o movimento dos corpos 
celestes requer a potência de super computadores, assim 
como procurar a resposta a perguntas ainda não 
formuladas.
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