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Olhando pelas enormes janelas de vidro do prédio construído nos anos 60, a visão é de um 
infinito de árvores e um céu azul sem nuvens.  
 
O ambiente tranquilo e o clima bucólico de Yorktown Heights, ao norte do Estado de Nova 
York, fornece um contraste interessante para as atividades de pesquisa e desenvolvimento que 
a IBM desenvolve no Watson Research Center.  
 
Longe de qualquer cenário futurista, químicos, psicólogos, filósofos, engenheiros, físicos e 
matemáticos discutem coisas que mais parecem saídas da ficção científica. A lista inclui 
computadores com capacidade para entender perguntas e dar respostas, baterias movidas a 
ar, sistemas para aliviar o congestionamento nas grandes cidades e técnicas para sequenciar 
moléculas de DNA com um custo 10 vezes menor que o proporcionado pelas tecnologias 
atuais. 
 
"Usamos esses temas como inspiração para criar novas formas de trabalhar", diz Katharine 
Frase, vice-presidente de pesquisa de negócios emergentes da IBM.  
 
Andar pelos corredores do edifício, construído na forma de uma lua crescente, é uma 
experiência que aguça a curiosidade. Ao passar na frente da sala de cada pesquisador, 
imagina-se o que está sendo desenvolvido ali.  
 
Do centro de pesquisa da IBM saíram invenções como o disco rígido, a parte do computador no 
qual ficam armazenadas as informações, e os sistemas de bancos de dados, praticamente 
onipresentes nas empresas.  
 
A criação mais conhecida talvez seja o computador Deep Blue, que em 1997 derrotou o então 
campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. A partida histórica foi um evento de marketing, 
mas a pesquisa que deu origem ao sistema abriu caminho para a criação de uma nova geração 
de computadores de alto desempenho, usados principalmente em pesquisas científicas.  
 
Treze anos depois, a IBM parece empenhada em criar o "neto" do Deep Blue, batizado de 
Watson, em homenagem ao fundador Thomas J. Watson. O objetivo é desenvolver uma 
tecnologia que permita aos computadores entender a linguagem falada e interagir com ela, 
uma das questões mais complexas na área de computação. Como inspiração, os pesquisadores 
estão usando o "Jeopardy", um popular jogo de perguntas e respostas exibido na TV 
americana desde a década de 80.  
 
Dave Ferrucci, pesquisador que lidera o projeto, conta que quando a iniciativa começou, há 
três anos, o índice de precisão das respostas estava na faixa dos 20%. Os melhores 
participantes do jogo tinham, então, uma média quase quatro vezes maior. Hoje, o Watson já 
está ultrapassa a faixa de 60%. 
 
A "mágica" baseia-se em sistemas de reconhecimento de voz - tema de pesquisa na IBM desde 
a década de 60  e em um complexo sistema que permite ao computador interpretar as 
palavras contidas em cada pergunta, o DeepQA. A máquina é capaz até mesmo de vencer 
ambiguidades criadas pela forma como a pergunta é feita, conta Ferrucci. 
 
As informações são manipuladas por três mil processadores, o que dá ao Watson a capacidade 
de responder às perguntas em intervalos que podem variar entre dois e seis segundos. Isso, 
se ele "souber" a resposta.  
 
O conhecimento do computador está armazenado em um banco de dados com milhares de 
gigabytes de informações compiladas de enciclopédias, livros e da internet. Tudo fica 
armazenado no próprio equipamento, já que durante uma partida de Jeopardy, os jogadores 
não podem ter nenhum auxílio externo para responder as perguntas.  
 



Nas próximas semanas, o Watson começará a enfrentar os 50 maiores ganhadores do 
Jeopardy no estúdio montado dentro do laboratório da IBM. Os testes servirão para aprimorar 
os algoritmos de resposta. A expectativa é de que em novembro o computador esteja pronto 
para disputar uma partida transmitida ao vivo pela televisão. No futuro, diz Katharine, a 
tecnologia desenvolvida para o Watson poderá ser usada na área da saúde e em sistemas de 
suporte e atendimento ao cliente. 
 
Nem todas as pesquisas realizadas no Watson Center e nos demais oito centros da IBM 
espalhados pelo mundo, inclusive um recém-inaugurado no Brasil resultam em produtos que 
chegam ao mercado. Mas esse não é um problema para a companhia, que anualmente investe 
US$ 6 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. 
 
A decisão de dedicar um investimento maciço à área visa garantir acesso a um bem cada vez 
mais valioso: patentes. Com as companhias entrando umas nas áreas de atuação das outras, 
não é incomum que determinada pesquisa acabe esbarrando em outra, do concorrente. 
 
Quando isso acontece, é preciso licenciar a tecnologia de terceiros, o que implica pagar 
royalties e enfrentar uma certa dependência tecnológica. Com muitas patentes em mãos, esse 
risco fica reduzido e as invenções podem representar uma fonte de receita  a do licenciamento 
por outras empresas - ou funcionar como moeda de troca por patentes de outras companhias.  
 
Nos últimos 17 anos, a IBM registrou mais de 48 mil patentes nos Estados Unidos. A área de 
pesquisa responde por cerca de 30% do total. Os demais 70% são do pessoal de produtos. 
 
Um dos estudos mais instigantes em curso na área de pesquisa é o de sequenciamento de 
DNA, conduzido pelo argentino Gustavo Stolovitzky. O pesquisador, que deixou seu país na 
década de 80 em busca de novos horizontes, é considerado uma estrela entre os cerca de 700 
pesquisadores do Watson Center. 
 
O objetivo é desenvolver uma tecnologia que possibilite a leitura de moléculas de DNA a um 
custo de aproximadamente US$ 1 mil, em apenas 24 horas. Com os procedimentos adotados 
hoje, o processo pode custar entre US$ 10 mil e US$ 50 mil e levar 10 dias. "Vencendo essas 
barreiras, podemos abrir campos para diversas aplicações, como a medicina personalizada", 
afirma o pesquisador.  
 
Batizado de DNA Transistor, o projeto ainda está em fase inicial, mas prevê a fabricação de um 
chip com dimensões microscópicas, pelo qual será possível passar uma molécula de DNA e 
fazer o sequenciamento em tempo real.  
 
"Estamos longe de fazer isso, mas estamos trabalhando duro. As maiores dificuldades não são 
relacionadas aos mecanismos físicos que permitem que isso aconteça, mas à engenharia 
necessária para construir o equipamento", explica Stolovitzky.  
 
A ideia de trabalhar o sequenciamento do DNA surgiu quase que por acidente, há quatro anos. 
 
Voltando para sua sala depois de um almoço no Watson Center, o pesquisador encontrou o 
colega Stas Polonsky. "Ele disse: trabalho em microeletrônica há um bom tempo e você com 
biologia. Deveríamos fazer alguma coisa para juntar essas duas coisas", conta Stolovitzky. 
 
"Quando você junta pessoas com diferentes conhecimentos, consegue coisas nunca antes 
imaginadas em qualquer uma das áreas." 
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