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A rede de lojas de produtos ele-
trônicos americana Best Buy se-
rá forçada a seguir com sua rees-
truturação, uma vez que o fun-
dador da empresa, o bilionário
americano Richard Schulze,
não conseguiu juntar dinheiro e

fazer uma oferta de compra da
companhia no prazo fixado,
conforme divulgou ontem a va-
rejista. Schulze tinha até meia-
noite de quinta-feira para apre-
sentar uma proposta de compra
– prazo que já tinha sido estendi-
do em dezembro.

O fundador da companhia ha-
via feito uma proposta informal
para comprar a Best Buy por um
valor que variava de US$ 24 a
US$ 26 por ação em agosto. Mas
não conseguiu levantar o capi-
tal necessário para o negócio, se-
gundo uma fonte familiarizada
com o assunto.

Com isso, as negociações pa-
ra venda da rede terminaram,
principalmente depois de a
Best Buy ter recusado uma pro-
posta de investimento minoritá-
rio por três parceiros de private
equity do fundador Schulze.

Eles queriam três assentos no
conselho da empresa, segundo
fontes familiarizadas com a si-
tuação.

Resultados. A maior rede de lo-
jas de eletrônicos do mundo
anunciou ontem resultado tri-
mestral acima do esperado, aju-
dado por melhores vendas nos

Estados Unidos. Por isso, suas
ações subiram quase 5% no pre-
gão de ontem na Bolsa de Nova
York.

Em sua primeira temporada
de Natal sob comando do novo
presidente executivo, Hubert
Joly, a companhia conseguiu re-
duzir seu prejuízo líquido, que
há uma ano era de US$ 1,82 bi-
lhão, para US$ 409 milhões.

Excluindo itens especiais, co-
mo encargos de reestruturação,
o lucro de operações contínuas
caiu para US$ 1,64 por ação, an-
te US$ 2,18 por ação em igual
etapa do ano anterior.

A receita do período cresceu
apenas 0,2%, totalizando US$
16,71 bilhões no trimestre. /

REUTERS

Fracassa tentativa de aquisição da varejista Best Buy

IBM busca
novos usos
para o ‘Watson’

Alemanha aprova lei de conteúdo na web
Nova legislação tem o objetivo de proteger os direitos autorais dos grupos de mídia na internet, mas alguns críticos a consideraram ‘fraca’
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O computador Watson da IBM
venceu a competição de pergun-
tas e respostas sobre assuntos ge-
rais “Jeopardy”, do canal CBS, há
dois anos. Mas ele conseguirá im-
provisar alguma coisa saborosa
na cozinha? Esta é uma das per-
guntas que a IBM faz à medida
que tenta expandir sua tecnolo-
gia de inteligência artificial e
transformar o seu Watson em al-
go que tenha realmente um senti-
do comercial.

A companhia está apostando
que conseguirá realizar grandes
negócios ampliando a tecnolo-
gia do Watson para novas áreas.
E os possíveis usos serão mostra-
dos para analistas de Wall Street
numa reunião da empresa no Al-
maden Research Center em San
José, na Califórnia. Entre as no-
vas aplicações em discussão pa-
ra a tecnologia estão, por exem-
plo, auxiliar no desenvolvimen-
to de medicamentos, prever
quando máquinas industriais ne-
cessitam de manutenção e até
oferecer novas receitas de pra-
tos saborosos. No campo da saú-
de Watson vem sendo treinado
para se tornar um assistente de
diagnósticos em alguns centros

médicos, incluindo a Cleveland
Clinic.

Os novos projetos para Wat-
son – alguns em início de comer-
cialização, outros ainda na fase
de pesquisa – são a tecnologia de
ponta de um rol muito maior de
atividades no caso da IBM e de
outras empresas de tecnologia.
Esse mercado envolve a assistên-
cia às empresas, agências de go-
verno e laboratórios científicos
para encontrarem insights úteis
num enorme fluxo de dados vin-
dos de muitas fontes, como pági-
nas da internet, mensagens de re-
des sociais, sinais de sensores,
imagens médicas, requerimen-
tos de patentes, dados de locali-
zação de celulares e outros.

Os avanços no caso de diver-
sas tecnologias de computação
abriram este mercado, chamado
hoje de Big Data, e uma conside-
rada chave refere-se às técnicas
de software de inteligência artifi-
cial, como aprendizado de má-
quina.

A IBM vem desenvolvendo es-
ta operação há anos, com aquisi-
ções e investimento interno. Ho-
je a empresa afirma que está reali-
zando Big Data e trabalho analíti-
co junto a mais de 10 mil clientes
em todo o mundo. Sua equipe de
funcionários abrange nove mil
consultores de Business Analy-
tics e 400 matemáticos.

A IBM prevê que a receita obti-
da com suas operações no cam-
po do Big Data atingirá US$ 16
bilhões em 2015. Executivos da
empresa comparam a reunião de
São José a uma outra realizada
em 2006, quando Samuel J. Pal-
misano, então diretor executivo,
convocou analistas de investi-
mento para irem aos escritórios
da IBM na Índia para apresentar
suas atividades crescentes nos
mercados em desenvolvimento,
que provaram ser o motor de
crescimento da companhia.

A IBM enfrenta muitos concor-
rentes neste mercado do Big Da-
ta, desde pequenas empresas até
as grandes, incluindo Microsoft,
Oracle, SAP e o SAS Institute. Es-
sas companhias, como a IBM, es-
tão utilizando a tecnologia de ga-
rimpagem de dados para reduzir
custos, produtos de design e des-

cobrir oportunidades de vendas
nos setores de bancos, varejis-
tas, de manufatura, saúde e ou-
tros.

Mas iniciativas como a do Wat-
son, afirmam os analistas, são
um trabalho pioneiro. Com algu-
mas dessas aplicações, como su-
gerir receitas inovadoras, Wat-
son vai além de produzir respos-
tas como na competição “Jeo-
pardy” e passa a investigar a capa-
cidade do conhecimento huma-
no para orientar descobertas.

“Isto não é algo em que pensa-
mos quando iniciamos nosso tra-
balho com o Watson”, disse
John E. Kelly, vice-presidente sê-
nior de pesquisa na IBM.

Potencial. Os projetos para o
Watson ainda não estão produ-
zindo enormes receitas. Mas de
acordo com Frank Gens, analis-
ta da IDC, eles provam que a
IBM tem uma tecnologia avança-
da e uma profunda experiência
do setor para realizar coisas que
outras companhias não conse-

guem. Essas operações são consi-
deradas com alto potencial de lu-
cratividade, colocando a IBM
em posição de vantagem como
uma parceira estratégica junto a
grandes clientes. E, segundo ele,
as novas propostas para o Wat-
son são serviços que os futuros
usuários poderão desfrutar usan-
do um smartphone ou um tablet.

Isso pode ampliar e muito o
mercado do Watson, diz Frank
Gens, além de manter à distân-
cia os potenciais concorrentes,
se a tecnologia de busca de resul-

tados, caso do Siri da Apple e do
Google, for aperfeiçoada. “Leva-
rá anos para essas tecnologias
competirem com o Watson, mas
esse dia chegará”, afirmou.

John Baldon, vice-presidente
da área de ciência e tecnologia da
GlaxoSmithKline, contatou a
IBM logo depois de assistir o
triunfo do Watson na competi-
ção “Jeopardy”.

Ele ficou espantado com o fa-
to de Watson ter sempre a res-
posta certa, “mas o que me dei-
xou impressionado foi o fato de
ele rapidamente excluir as res-
postas erradas”. Este é um enor-
me desafio na descoberta de me-
dicamentos, o que equivale a
uma grande aposta, anos de tes-
tes, para o sucesso de um compo-
nente químico. Os fracassos são
inúmeros. Nesse sentido, melho-
rar as probabilidades pode ser
muito compensador, do ponto
de vista econômico e médico.

Pesquisadores na Glaxo e IBM
já vêm fazendo testes com Wat-
son. Eles o abasteceram com to-

da a literatura sobre malária, me-
dicamentos conhecidos contra a
malária e outros componentes
químicos. Watson identificou
corretamente os medicamentos
e sugeriu 15 outros componen-
tes como drogas potenciais para
combater a doença. As duas em-
presas estão agora discutindo ou-
tros projetos.

“Ele não responde apenas às
perguntas. Ele o encoraja pensar
de modo mais amplo”, disse Ca-
therine E. Peishoff, vice presi-
dente da área de química estrutu-
ral e computacional na Glaxo.
“Ele basicamente diz, ‘olhe aqui,
pense nisto’. É isso que me entu-
siasma nesta tecnologia.”

Em San José a IBM pretende
servir aos analistas reunidos no
café da manhã pães e doces con-
cebidos por Watson, chamado
um “crescente espanhol. É uma
colaboração do software de Wat-
son e James Briscione, instrutor
chefe do Instituto de Educação
Culinária em Manhattan”. /
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Vendas. Fila em loja da Filadélfia: fim de ano salvou contas

Supercomputador pode
ser adaptada para criar
medicamentos, receitas e
prever necessidade de
manutenção de máquinas

Receita. James Briscione, professor de culinária, prepara uma refeição com ingredientes sugeridos pelo computador da IBM

BERLIM

A Câmara dos Deputados da
Alemanha aprovou ontem o
projeto de lei que tem por obje-
tivo proteger os direitos auto-
rais das empresas de mídia na
internet. Críticos da nova lei,
no entanto, a consideraram
“fraca”, por não exigir que os
grandes sites de busca, como o
Google, passem a pagar para
exibir trechos das notícias pro-
duzidas por essas empresas.

O projeto, aprovado após
anos de debate, chega em um mo-
mento em que a indústria de jor-
nais na Alemanha, assim como
em todo o mundo, se esforça por
encontrar novas fontes de recei-
ta em meio ao crescimento da

importância da mídia digital.
A chanceler alemã Angela Mer-

kel, que enfrenta uma eleição em
setembro, enfraqueceu as exi-
gências originais do projeto em
meio à pressão de lobistas da in-
ternet, advogados e outros que
defendiam que o projeto ameaça-
va a liberdade de informação.

O Google, um dos principais
interessados no projeto, chegou
a lançar uma campanha publici-
tária em jornais alemães e criou
um site de informações na inter-
net chamado “defenda a sua
web” para fazer lobby contra as
propostas, dizendo que significa-
ria menos informação para os
consumidores e custos mais ele-
vados para as empresas.

A “lei auxiliar de copyright”

agora deixa claro que os sites de
busca podem publicar “palavras
individuais ou pequenos trechos
de texto, como títulos”, sem cus-
tos. Eles terão de pagar, no entan-
to, pelo uso de trechos maiores,
embora os partidos de oposição
tenham dito que o texto do proje-
to de lei era vago, o que poderá
levar os tribunais a decidirem so-
bre casos individuais.

Os partidos de oposição ainda
podem bloquear a lei no Bundes-
rat (Senado), onde o governo
não tem maioria.

“Não está claro quem agora se-
rá protegido de quem e por que
existe essa lei”, disse o Partido
Verde, de oposição ao governo,
em seu site. Segundo o partido, a
lei não serviu nem para ajudar

financeiramente as empresas de
mídia, nem para garantir o livre
fluxo de informações.

O Google também fez críticas.
“Essa lei não é necessária nem
sensata. Dificulta a inovação e fe-
re a economia e os direitos dos
usuários da internet na Alema-
nha”, disse Kay Oberbeck, dire-
tor de Comunicação do Google.

A Associação dos Editores de
Jornais da Alemanha recebeu a
lei positivamente. Para a Associa-
ção, “é um elemento importante
na criação de um espaço legal-
mente justo no mundo digital”.

Os grupos de mídia defen-
diam, no entanto, que o Google
pagasse até mesmo pelos tre-
chos de notícias usados em suas
buscas. O argumento é que os si-

tes de busca têm a maior parte de
suas receitas com publicidade
na internet vinculada, direta ou
indiretamente, ao livre acesso a
notícias ou conteúdo de entrete-
nimento produzido exatamente
por esses grupos.

A lei aprovada ontem afirma
explicitamente que não é desti-
nada a proteger os jornais das
mudanças estruturais que o mer-

cado atravessa.

Acordo. As preocupações dos
grupos de mídia em relação ao
uso de seu conteúdo gratuita-
mente nos sites de busca afetam
todos os países. No início de feve-
reiro, o Google fechou um acor-
do na França no qual se compro-
meteu a investir € 60 milhões
em um fundo para financiar ini-
ciativas dos grupos de mídia fran-
ceses na área digital. Em dezem-
bro, a empresa americana já ha-
via feito um acerto parecido na
Bélgica.

No Brasil, os jornais decidi-
ram em 2011 abandonar o servi-
ço Google News, por não recebe-
rem nenhuma remuneração pe-
lo uso do conteúdo. / REUTERS

Fundador da companhia,
Richard Schulze, tinha
prazo até a quinta-feira
para apresentar
uma oferta pelo grupo

● Ganho

● Futuroa

● Negociação
Acordo fechado na França
entre o Google e os grupos de
mídia, no qual foi estabelecida
a criação de um fundo de € 60
milhões, foi intermediado
pelo próprio governo.

US$ 16 bi
é a receita que a IBM espera
com o Big Data até 2015

10 mil
é o número de clientes de Big
Data e analytics da IBM

9 mil
é o total de
funcionários nessas duas áreas

CATHERINE E.
PEISHOFF
VICE PRESIDENTE DA ÁREA DE
QUÍMICA ESTRUTURAL E
COMPUTACIONAL NA GLAXO
“Ele não responde apenas
às perguntas. Ele o
encoraja pensar de modo
mais amplo.”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B22.




