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Quando Riswan Khalfan, diretor de tecnologia da TD Securities, começou a melhorar o 
desempenho do sistema de negociação de opções da corretora de valores no ano passado, ele 
não conseguiu encontrar uma tecnologia pronta para o uso adequado ao trabalho. Então, 
concordou em transformar sua companhia em alvo de teste para um projeto de pesquisa da 
IBM chamado "stream computing".  
 
A tecnologia, desenvolvida ao longo de mais de cinco anos por uma equipe de 70 cientistas e 
engenheiros da IBM Research, permite às companhias analisarem dados à medida que eles 
vão sendo recebidos, em vez da obrigatoriedade de armazená-los primeiro em um banco de 
dados.  
 
No caso da TD Securities, a computação sequencial permite à companhia manejar, por 
segundo, 5 milhões de fragmentos de dados relativos à negociação de opções, analisá-los em 
movimento e tomar decisões automáticas de negociação. Isso se compara à taxa de 1 a 2 
milhões de fragmentos por segundo com que a corretora normalmente lida no atual sistema de 
negociação. "Neste negócio, as decisões mais rápidas são as melhores decisões", diz Khalfan. 
"Se você fica para trás, estará lidando com dados velhos e isso coloca você em desvantagem." 
A TD Securities avalia, agora, a troca de todo o seu sistema de negociação pela nova 
tecnologia.  
 
A computação sequencial é apenas uma parte da incursão da IBM na consultoria a companhias 
desde que ela adquiriu a PricewaterhouseCoopers Consulting há sete anos. A companhia está 
criando uma nova unidade, a IBM Business Analytics & Optimization Services, que vai 
aconselhar empresas sobre como analisar melhor os dados e tomar decisões mais inteligentes. 
Os 4 mil consultores do grupo vão recorrer às divisões de pesquisa e de software da IBM em 
busca de algoritmos, aplicativos e outras inovações para realizar o trabalho.  
 
A concorrente mais direta da IBM na consultoria de análise empresarial poderá ser a Hewlett-
Packard (HP). A gigante do Vale do Silício criou uma unidade de negócios há dois anos e 
concorre com quase 3 mil consultores. "Respeitamos o que eles estão fazendo nesta área, mas 
não temos medo de concorrer palmo a palmo com eles", diz Giuliano Di Vitantonio, diretor 
global de marketing do grupo de soluções de inteligência empresarial da HP.  
 
A IBM também enfrenta, na ponta de software, uma concorrência dura da Oracle e da SAP. As 
três companhias compraram empresas de software de inteligência empresarial nos últimos 
dois anos e possuem capacidades mais ou menos comparáveis.  
 
Uma concorrente ainda mais dura para a IBM é a SAS Institute, especializada em data mining 
(método de processamento de dados usado para buscar informações e padrões ocultos em um 
grupo de dados). A IBM não tem a capacidade da SAS de analisar arquivos enormes de 
informações corporativas. Mesmo assim, o braço de consultoria da IBM instala um número 
muito grande de programas da SAS para clientes - de modo que as duas companhias são 
parceiras, além de concorrentes.  
 
A concorrência está esquentando porque a área de análise empresarial é um dos poucos 
pontos aquecidos em um mercado de tecnologia que se encontra reprimido. A demanda geral 
por tecnologia empresarial deverá encolher este ano, mas a empresa de pesquisas de mercado 
IDC prevê para 2009 um crescimento de 3,45% no mercado de programas de análises 
empresariais, que movimenta US$ 23 bilhões por ano. A IDC projeta um crescimento de 2% 
nos negócios de consultoria de análises empresariais, que movimentam US$ 45 bilhões.  
 
As receitas com análises empresariais estão crescendo porque este é um dos campos mais 
importantes, do ponto de vista estratégico, na computação empresarial. Os executivos 
analisam seus padrões de venda para que possam fazer um trabalho melhor na busca de 
clientes, com produtos e propaganda específicos. Eles decompõem e modificam operações para 
torná-las ainda mais eficientes. Cada vez mais, eles querem destrinchar os dados com a 



mesma rapidez com que as informações chegam a seus sistemas de computador, para fazer 
previsões mais acuradas de vendas futuras e mudanças nas condições de mercado. "Agora, 
mais do que nunca, os líderes precisam saber o que está realmente acontecendo em suas 
empresas", afirma Dan Vesset, analista da IDC.  
 
A criação da nova unidade da IBM é a primeira grande iniciativa de Frank Kern desde que ele 
assumiu o comando da divisão global de serviços empresariais da IBM em janeiro. O executivo 
vê grandes oportunidades de lucro para a companhia se ela conseguir ajudar a melhorar a 
produtividade em setores como o de transporte, serviços públicos energia e cuidados com a 
saúde. "Estamos no começo de uma nova onda", diz Kern. "Começamos equipando um mundo 
[com sensores e outros dispositivos que recolhem informações], mas agora temos que pegar 
os dados e analisá-los."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 maio 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


