
NOVA CEO DA IBM ENFRENTA TRANSFORMAÇÃO 
TRAIÇOEIRA PARA OS SERVIÇOS EM NUVEM 
Virgínia "Ginni" Rometty, que as-

sumirá o cargo de CEO da IBM no 

dia primeiro de janeiro de 2012, en-

frentará a difícil tarefa da transição do 

negócio de 100 bilhões de dólares da 

companhia para a era da computação 

em nuvem. Essa foi a avaliação dos 

executivos fornecedores de soluções 

e analistas da indústria presentes na 

conferência BoB (Best of Breed), des-

tinada a implantar novos modelos de 

negócios para direcionar parceiros 

para uma rápida mudança dos servi-

ços para o mercado de cloud. 

A executiva encara a tarefa hercú-

lea de mover a Big Blue de um modelo 

tradicional, para um com base nos ser-

viços de computação em nuvem, onde 

"os preços estão muito abaixo do que 

os praticados dentro do conceito atu-

al de terceirização", afirmou David Ta-

pper, vice-presidente de serviços out- ; 

sourcing e offshore da IDC. Os desafios 

são tão traiçoeiros quanto aqueles que 

a IBM enfrentou quando fez a transição 

da era mainframe para os tempos de 

computação distribuída, comparou o 

especialista. 

"A consultoria em tecnologia de in-

tegração está cada vez mais incorpora-

da na entrega de operações por meio 

do modelo SaaS (software-as-a-servi-

ce), então os consumidores podem não 

precisar mais de serviços de integração 

de sistemas e a IBM é uma grande con-

sultora de tecnologia nessa frente. A 

empresa está lidando com um grande 

conjunto de desafios", acrescentou. 

Veterana há 30 anos na companhia, 

ela sucederá Sam Palmisano e terá, pro-

vavelmente, de cinco a sete anos para 

concluir mudanças significativas para 

cumprir a transição da provedora para 

a nuvem. "Acredito que a IBM deve criar 

uma unidade distinta, que junte tudo e 

leve o antigo modelo de negócio para o 

novo", opinou Tapper. 

Tiffani Bova, vice-presidente de 

pesquisa com foco em marketing de 

TI e estratégias do Gartner, disse que 

o atual papel de Virgínia como VP e 

executiva do grupo para vendas, ma-

rketing e estratégias dá a ela vantagem 

para cumprir tal desafio. 

"Ela realmente entende os serviços 

e soluções da IBM em torno da nuvem. 

A CloudBurst (a família de plataformas 

pré-integradas de prestação de ser-

viços de computação em nuvem), a 

Smarter Planet e a inteligência de ne-

gócios devem ficar todas juntas. Será 

ótimo ter um CEO que é determinado 

pelo mercado de vendas e marketing, 

em vez de um ligado à tecnologia. Essa 

é uma característica que ajuda quando 

se observa as empresas que tiveram 

sucesso ao longo dos anos", disse. 

Tiffani estimou que a nomeação de 

Virgínia a deixa em décimo sétimo lu-

gar no Fortune 500 female CEO. "Não 

temos muitas mais além desse núme-

ro. Ela agora faz parte de um grupo da 

elite feminina juntamente com a Xerox 

e a HP", estabeleceu. 

Por Steven Burke 
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 338, p. 34, 1ª Quizena de nov. 2011. 




