
A IBM deu início à oferta de solu-
ções comerciais com base em
tecnologias semelhantes às utili-
zadas pelo super computador
Watson, dotado de inteligência
artificial. A empresa anunciou o
lançamento de um software vol-
tado para o setor de saúde que
permite extrair e analisar infor-
mações relevantes a partir de
grandes volumes de dados man-
tidos por hospitais, laboratórios
e empresas de seguro saúde.

O novo produto, chamado de
“análise preditiva e de conteú-
do para saúde da IBM” é capaz
de analisar os dados e criar cená-
rios do passado, do presente e
do futuro. Com isso, espera-se
um melhor atendimento a pa-
cientes e também a diminuição
de custos na área de saúde.

“À medida que caminhar-
mos, muitas das tecnologias nas

quais o Watson é baseado se
transformarão em produtos”,
afirma Mike Rhodin, vice-presi-
dente sênior do grupo de solu-
ções de software da IBM.

O software utiliza recursos
de análise de conteúdo seme-
lhantes aos encontrados no su-
per computador Watson, capaz
de aprender com erros e enten-
der e responder a questiona-
mentos. O primeiro cliente da
nova solução é o Seton Heathca-
re Family, que provê serviços
na região central do Texas
(EUA), por meio de centros mé-
dicos, hospitais e clínicas.

Manoj Saxena, gerente geral
de soluções Watson, explica que
o super computador é capaz de
compreender a linguagem natu-
ral, ou seja, como frases e pala-
vras, bem como metáforas.
Com base nessa compreensão,
gera hipóteses, adapta-se e
aprende com as escolhas do
usuário e com as respostas.

A área de saúde foi a primei-
ra escolhida pela IBM para atua-
ção do Watson - em setembro,
a empresa anunciou um proje-

to-piloto com o plano de saúde
WellPoint, com 34 milhões de
clientes, envolvendo o Wat-
son. A partir de 2012, a IBM
promete levar para outras
áreas soluções tecnológicas li-
gadas ao super computador.
Um dos mercados em poten-
cial é finanças, diz Saxena. ■

Arepórter viajouaLasVegas aconviteda IBM

A Sony anunciou que compra-
rá a participação da Ericsson
na joint venture Sony-Erics-
son por US$ 1,5 bilhão, numa
tentativa de integrar os negó-
cios de smartphones, tablets e
games. A compra da parte sue-
ca da parceria dá à Sony o direi-
to sobre determinadas paten-
tes da Ericsson e condições de
integrar a produção da joint-
venture com sua própria gama
de produtos e conteúdos.

“Poderemos nos mover rapi-
damente e fazer uma oferta
mais abrangente de smartpho-
nes, laptops, tablets e televiso-
res que se conectam entre si e
abrem um novo mundo de en-
tretenimento online”, disse o
presidente de conselho e presi-
dente-executivo da compa-
nhia, Howard Stringer. Até en-
tão, os tablets e outros produtos
da Sony eram mantidos separa-
dos dos celulares criados e ven-
didos pela Sony Ericsson.

A parceria entre a Sony e a em-
presa sueca teve início em outu-
bro de 2001. Por cinco anos, a
Sony-Ericsson foi líder do merca-
do de telefones celulares, deixan-
do a norueguesa Nokia na segun-
da colocação. Com a aquisição, a
Sony quer aproveitar a crescen-
te demanda por smartphones e,
dessa forma, conseguir ampliar
suas vendas após acumular pre-
juízo de US$ 6,3 bilhões nos últi-
mos sete anos fiscais.

Ao assumir sozinha o contro-
le da produção de telefones ce-
lulares, a Sony pretende desen-
volver diversas soluções basea-
das em Android, o sistema ope-
racional do Google.

Por sua vez, a Ericsson con-
centrará suas atenções nos seg-
mentos de equipamentos e ser-
viços de telecomunicações.

Howard Stringer informou
que a grande tarefa da companhia
após a aquisição é a mudança da
marca Sony Ericsson perante o
mercado consumidor. A Sony pre-
tente diferenciar seus produtos
dos rivais com a integração de so-
luções de entretenimento, como
o Playstation, e também a partir
do design. No mês passado, a
Sony lançou seu tablet, equipado
com tela LCD de 9,4 polegadas e
com câmeras frontal e traseira.

“A Sony quer fazer o mes-
mo que a Apple e atender à de-
manda dos usuários unindo vá-
rios aparelhos com interfaces
e sistemas operacionais simila-
res”, afirmou o analista seto-
rial Nobuo Kurahashi, da Mi-
zuho Investors' Securities, em
Tóquio. ■ Reuters e Bloomberg

A companhia de telecomunica-
ções Oi informou que não vai
cumprir o programa de investi-
mento de R$ 5 bilhões previstos
em 2011. Segundo o diretor de Fi-
nanças e Relações com Investido-
res da empresa, Alex Zornig, pro-
blemas com fornecedores vão im-
pedir que o aporte seja feito inte-
gralmente. A empresa deverá fe-
char o ano com R$ 4,6 bilhões em
aportes efetuados.

O executivo disse que a alta
demanda no setor de telecomu-
nicações sobrecarregou os for-
necedores e provocou uma falta
de produtos no mercado. “Espe-
ramos que o cenário seja dife-
rente em 2012”, disse Zorning,
sem revelar o investimento pre-
visto para o próximo ano.

Além da dificuldade com os
fornecedores de placas e cabos,
o cronograma de investimento
da companhia foi alterado para
uma renegociação de contratos.
“Precisamos garantir preços
mais competitivos”, disse.

A Oi já investiu R$ 2,8 bi-
lhões neste ano — R$ 1 bilhão so-
mente no terceiro trimestre.
Cerca de 75% deste montante
foi destinado para melhorias no
programa de banda larga;os
25% restantes foram direciona-
dos para telefonia móvel.

Segundo o executivo, a com-
panhia espera conquistar 25%

de participação nacional de mer-
cado de telefonia móvel até
2014. A fatia atual é de 18,3%.

A Oi registrou lucro líquido
de R$ 426,2 milhões, alta de
20% em relação ao período ante-
rior. Na comparação anual, en-
tretanto, o lucro teve queda de
20%. O executivo explicou que
a queda no segmento de telefo-
nia fixa não foi totalmente com-
pensada pelo avanço dos núme-
ros em celulares e banda larga.
No terceiro trimestre, o fatura-
mento da companhia foi de R$ 7
bilhões, uma queda de 5,5% em
comparação com 2011. ■

Howard Stringer
Presidente
do conselho
e presidente-
executivo
da Sony

Chris Ratcliffe/Bloomberg

ALIMENTOS

Brasil Foods tem lucrotrimestral de R$ 365
milhões; exportações sobem 6% no período

IBM cria soluções para área da saúde

Oi reduz aporte
em 2011 por falhas
de fornecedores

Marcela Beltrão

VAREJO

Receita da Lojas Renner no trimestre vai
a R$ 742 milhões, mas lucro tem leve queda

“Poderemos fazer uma oferta
mais abrangente de laptops,
smartphones e tablets
que se conectam entre si”

Sony compra parte da
Ericsson em celulares

Michele Loureiro
mloureiro@brasileconomico.com.br

 A Brasil Foods anunciou lucro de R$ 365 milhões no terceiro trimestre,
73% maior que os R$ 211 milhões registrados no mesmo período do
ano passado. A companhia, líder global na exportação de carne de aves,
reportou receita líquida de R$ 6,3 bilhões, alta de 10,4% sobre igual
período do ano anterior. O faturamento com as exportações atingiu
R$ 2,5 bilhões, ou 6% maior que o terceiro trimestre de 2010.

Software para supercomputador
Watson é capaz de analisar
informações e criar cenários

Companhia desembolsa
US$ 1,5 bilhão para ficar com
a Sony-Ericsson e vai
desenvolver novos smartphones

Plano de investimento será
revisado; companhia teve lucro
de R$ 426 milhões no trimestre

A Lojas Renner apresentou lucro líquido de R$ 56,7 milhões
no terceiro trimestre, uma queda de 0,5% em relação ao ano passado.
A receita líquida da companhia subiu 15,2% na mesma base de
comparação, para R$ 742 milhões. No terceiro trimestre de 2010, a
cifra havia ficado em R$ 643,8 milhões. A empresa apresentou Ebitda
consolidado,incluindo a rede de lojas Camicado, de R$ 105,2 milhões.

DESEMPENHO

Resultados da Oi no terceiro 
trimestre de 2011

Fonte : Oi

LUCRO LÍQUIDO
R$ 426,2 milhões

EBITDA
R$ 2,47 bilhões

RECEITA LÍQUIDA
R$ 7 bilhões

DÍVIDA LÍQUIDA
R$ 16,1 bilhões

CLIENTES
67,1 milhões

20%

11,7%

5,5%

16,7%

1,7%

Em relação
ao terceiro

trimestre/2010

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 23.
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