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Fabricantes de chip disputam melhor
desempenho em aproveitamento de energia
O consumo de energia da próxima geração de processadores para
aparelhos móveis da Intel será igual ao dos processadores baseados nos
projetos da concorrente ARM, afirmou ontem o chefe de tecnologia da
fabricante de chips, Justin Rattner, à Reuters . “Com nosso processador
Moorestown nos igualamos à concorrência em modo de espera. Eu espero
ir além disso porque temos uma vantagem tecnológica”, afirmou.

ACORDO

Intel e Nokia anunciam a criação
de centro de inovação na Finlândia
A Intel e a Nokia anunciaram a criação conjunta de um centro de
inovaçao na Universidade de Oulu, Finlândia. O objetivo do centro
será realizar pesquisas sobre novas e experiências móveis para
os usuários. Segundo comunicado divulgado pela Intel, o novo centro
empregará 12 profissionais da área de pesquisa e desenvolvimento.
O laboratório fará parte da rede de pesquisas da Intel na Europa.

Bloomberg

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

O brasileiro se acha saudável,
está feliz com sua vida e otimis-
ta em relação ao futuro. Este é o
resultado de uma pesquisa rea-
lizada pelo Instituto Ipsos a pe-
dido da Philips para se aproxi-
mar do consumidor nas suas
três áreas de negócios — ilumi-
nação, eletroeletrônicos e, prin-
cipalmente, saúde. Esta última
representa 25% das transações
no país, mas recebeu investi-
mentos de US$ 350 milhões nos
últimos anos.

“O objetivo é fazer com que
este setor represente um terço
do nosso portfólio nos próximos

dois anos”, disse Marcos Bicu-
do, presidente da empresa.

Sono e estresse
A pesquisa mostrou que, apesar
da satisfação da maioria (71%),
um terço dos entrevistados sofre
de privação do sono e metade
deles sentem impacto disso so-
bre a sua saúde mental e física.
Além disso, 46% se considera
acima do peso e boa parte (36%)
se diz estressada. As mulheres
são mais críticas do que os ho-
mens (66% ante 76%), em rela-
ção ao trabalho e estado físico.

Segundo Bicudo, esses re-
sultados são importantes para a
Philips compreender o consu-
midor. A empresa pretende in-

vestir, por exemplo, na linha
de produtos Respironics, líder
no mercado global de produtos
respiratórios e do sono.

“Nosso objetivo também é
manter o alinhamento à ten-
dência da medicina moderna
de prevenção de enfermidades
por meio de diagnósticos”, diz
o executivo. A Philips brasilei-
ra já é a primeira em diagnósti-
co por imagens e pretende ex-
portar equipamentos de radio-
logia de baixo custo, portanto,
mais acessíveis à população.

No mundo, os produtos da
área de saúde são um dos negó-
cios mais promissores da em-
presa e chega a 34% do fatura-
mento. O resultado da pesquisa

brasileira será comparado à ou-
tras que estão sendo realizadas
em 23 países e que comporão o
Philips Index, com o qual a com-
panhia pretende desenvolver
soluções para melhorar a quali-
dade de vida das pessoas. Já se
sabe, por exemplo, que, entre
Brasil, Estados Unidos e China,
os brasileiros são os mais satis-
feitos com sua saúde física, mas
são os que menos se sentem res-
ponsáveis por ela e os que me-
nos fazem check-up anuais. No
entanto, se consideram mais
acima do peso (46%) do que os
americanos (39%). Os chineses
são os mais críticos com relação
a esse aspecto: 55% se conside-
ram acima do peso. ■

Philips pesquisa saúde do consumidor
Empresa quer alinhar tendência mundial do grupo e aumentar a participação da área no seu portfólio de produtos

“Nosso objetivo é fazer
com que a área de saúde,
que hoje representa 25% dos
negócios da Philips no país,
passe a representar 33%”

Marcos Bicudo
Presidente da
Philips do Brasil

Murillo Constantino

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 25.
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