
Quando a presidente Dilma
Rousseff comemorar seu pri-
meiro ano de governo, no pró-
ximodia 1º de janeiro, Virginia
Rometty estará assumindo o
comando da terceira maior e
da mais antiga empresa de tec-
nologia do mundo. Virginia Ro-
metty, nova presidente da
IBM, teve participação funda-
mental na decisão de mudar a
divisão geográfica dos negó-
cios da companhia.

Há cerca de dois anos, a em-
presa passou a focar em mer-
cados emergentes, como Bra-
sil, Índia, China, Rússia e
América Latina, que passa-
ram a fazer parte da “unidade
de negócios de mercados em
crescimento”.

No terceiro trimestre de 2011,
a empresa faturou US$ 26,2 bi-
lhões em todo o mundo e a re-
ceita proveniente de mercados
em crescimento avançou 19%,
respondendo por 23% do fatu-
ramento total da empresa e
mais de 40% do lucro da em-

presa no período, que totalizou
US$ 3,8 bilhões no terceiro tri-
mestre deste ano.

Os países que compõem o
grupo dos BRICs tiveram um
avanço na receita de 17%. A
meta é que essa unidade de ne-
gócios responda por 30% da re-
ceita da IBM até 2015.

“Ginni conhece muito esses
mercados”, diz Marcelo Spazia-
ni, vice-presidente do grupo
de software da IBM para a Amé-
rica Latina, usando o apelido
pelo qual a nova CEO é conhe-
cida. Spaziani trabalhou com

Virginia quando respondia por
vendas no Brasil.

Em 2010, a empresa anunciou
quatro áreas-chaves para inves-
tir até 2015: mercados em cresci-
mento, computação na nuvem,
planeta inteligente e soluções
analíticas para negócios. Além
disso, a IBM também decidiu ex-
pandir geograficamente sua co-
bertura em economias emergen-
tes, expandindo o número de
parceiros e de escritórios fora
dos grandes centros. No caso do
Brasil, até o fim deste ano a meta
é cobrir 35 novas cidades. ■

ALIMENTOS

Interessadosnos ativos da BRF já
assinam acordos de confidencialidade
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Holandesa Heinekenregistra lucro de
¤ 4,6 bilhões no terceiro trimestre

Virginia Rometty, a mulher que
apostou nos emergentes, assume a IBM
Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Os interessados nos ativos da Brasil Foods já estão assinando acordos
de confidencialidade como parte do processo de alienação de unidades
e marcas determinado pelo Cade para a aprovação da incorporação da
Sadia pela Perdigão. Para aprovar a operação, que deu origem à BRF,
o Cade determinou a venda de dez fábricas de alimentos processados,
dois abatedouros de suínos, dois de aves, entre outros ativos e marcas.

A fabricante de cerveja holandesa Heineken reportou lucro líquido
de € 525 milhões no terceiro trimestre, resultado semelhante com o
visto no mesmo período do ano anterior. A receita cresceu 0,6%, para
€ 4,64 bilhões. Segundo a Heineken, “movimentos em moeda estrangeira
contribuíram para um efeito negativo.” No período, a produção da
Heineken atingiu 56,9 milhões de hectolitros, aumento de 2,7%.

Virginia
Rometty
Futura CEO
da IBM

Há cerca de dois anos a
empresa passou a focar em
mercados emergentes por
influência direta da nova CEO

Ela teve papel decisivo na mudança da divisão geográfica dos negócios. Meta é que BRICs respondam por 30% da receita
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