
A mobilidade abre uma
imensa oportunidade
para que as empresas
transformem seus
negócios e processos.
Não se trata apenas
de tecnologia, do
dispositivo, mas do que
você pode fazer com ele”
MarieWieck
Gerente-geral de mobilidade da IBM

“

Mais que em outras indústrias, a
rapidez com que as inovações se
tornam obsoletas é uma dinâmi-
ca muito peculiar do mercado de
tecnologia da informação (TI).
Diante desses ciclos constantes
de mudanças — cada vez mais cur-
tos e velozes —, não é raro que a
grande empresa de ontem desapa-
reça hoje, sem deixar vestígios. A
centenária IBM é um dos nomes
que desafiam essa corrente. Para
manter-se relevante, a compa-
nhia investiu em uma série de gui-
nadas no decorrer de sua trajetó-
ria. Agora, a “Big Blue” enxerga
nos dispositivos móveis uma das
novas frentes para continuar a re-
juvenescer os seus negócios.

“A mobilidade abre uma imen-
sa oportunidade para que as em-
presas transformem seus negó-
cios e processos, e entreguem me-
lhores serviços e experiências pa-
ra os seus clientes. Não se trata ape-
nas de tecnologia, do dispositivo,
mas do que você pode fazer com
ele”, afirma Marie Wieck, gerente-
geral de mobilidade da IBM.

No rastro dos dispositivos mó-
veis, as possibilidades são infini-
tas, diz Marie. Além de ganhos de
produtividade e de redução de cus-
tos, a lista inclui o grande poten-
cial para desenvolver ofertas per-
sonalizadas e aprimorar a expe-
riência dos usuários, entre outras
vertentes. Mas é nos desafios ine-
rentes à transição das empresas
para esse novo modelo que a IBM
vislumbra um caminho de cresci-
mento na mobilidade. “Há uma sé-
rie de questões que as empresas
precisam considerar nesse proces-
so, como a gestão dos dispositivos
móveis usados por seus funcioná-
rios e a necessidade de integração
dessas novas tecnologias com o
restante das operações”, observa.

Partindo dessa premissa, a
ideia da IBM é investir na oferta de
um portfólio de softwares e servi-
ços — batizado de IBM Mobile
First — capaz de cobrir todos os
elos e gargalos dessa cadeia. Co-
mo parte desse esforço, a compa-
nhia fez dez aquisições relaciona-
das à mobilidade nos últimos qua-
tro anos. Entre outras ferramen-
tas, a plataforma inclui sistemas
de segurança, de análise de com-

portamento e serviços de consul-
toria para auxiliar as empresas a
desenvolver estratégias e acelerar
a entrega de aplicativos móveis.

Marie cita alguns exemplos de
aplicações móveis que podem
aprimorar a experiência dos usuá-
rios e, por consequência, criar
uma relação mais consistente
com as marcas. O primeiro deles
é a possibilidade de seguradoras
de automóveis oferecerem aplica-
tivos para que os seus clientes,
em caso de um acidente, consi-
gam tirar fotos do veículo no lo-
cal, entrevistar testemunhas e in-
tegrar, em tempo real, esses da-
dos aos sistemas dessas empre-
sas. Juntamente com as informa-
ções de localização do segurado,
diz ela, as seguradoras podem per-
sonalizar o atendimento a essa
ocorrência em diversos níveis.

No varejo, uma aplicação possí-
vel seria a oferta, também em tem-
po real, de promoções e descontos
personalizados para o dispositivo
do consumidor, com base em da-
dos de geolocalização e em infor-
mações específicas, como por
exemplo, o tempo em que esse
cliente gastou em frente a um de-
terminado produto naquela loja.

Outra frente para a IBM são
as aplicações de comunicação
entre máquinas (M2M, na sigla
em inglês). Além da mobilida-
de, a companhia tem ampliado
seus investimentos em tecnolo-
gias de cidades inteligentes. pa-
ra ela, a junção dessas duas cor-
rentes traz boas perspectivas pa-
ra a oferta de serviços em tempo
real para a resolução de proble-
mas nas grandes cidades, como
por exemplo, o tráfego.

Primeiro país a receber, em
1917, uma operação direta da IBM
— além da matriz americana —, o
Brasiléumdosmercados-chavepa-
raacompanhiaimpulsionarasofer-
tas de mobilidade. Segundo Marie,
a explosão da adoção de dispositi-
vos móveis no país e as perspecti-
vas do crescimento exponencial de
novos serviços móveis a partir da
implantaçãodasredesdequartage-
ração (4G) são alguns dos fatores
que justificam esse interesse.

Para acompanhar as perspecti-
vas de crescimento da demanda
no mercado brasileiro, uma das
pontas de investimento da IBM é
um centro de excelência e servi-
ços em mobilidade, como parte
dos aportes recentes que a compa-
nhia realizou no Brasil para criar
uma estrutura de pesquisa e de-
senvolvimento local.
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Mobilidade de ponta a ponta
renova o fôlego da IBM

PatriciaStavis

A empresa americana aposta na oferta de um portfólio de softwares e serviços para ajudar as corporações na

transição tecnológica para os dispositivos móveis, que promete ganhos de produtividade e de redução de custos

Para Marie, a disseminação de dispositivos móveis e as perspectivas de novos serviços móveis com o 4G criam oportunidades
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 ago. 2013, Empresas, p. 16.




