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Na condição de presidente do
segundo maior fabricante de
software do mundo, um gigante
avaliado em US$ 14 bilhões, Ste-
ve Mills conduz o Software
Group da IBM com duas metas:
antecipar as demandas do con-
sumidor e articular a visão que a
empresa tem do futuro da TI.

Cada vez mais, o consumidor
exige dos fornecedores de TI uma
visão que lhes garanta escapar do
isolamento tecnológico. As em-
presas querem ter certeza de que
os investimentos feitos hoje ser-
virão de base para exigências téc-
nicas futuras, principalmente
depois que muitas organizações
agiram precipitadamente na
época da bolha pontocom, ad-
quirindo produtos cuja eficiên-
cia não havia sido testada.

Na IBM, essa visão da TI tomou
corpo a partir do conceito "com-
putação sob medida" (on-demand
computing), segundo o qual dife-
rentes plataformas de hardware e
software podem ser adaptadas ra-
pidamente, de acordo com as ne-
cessidades da empresa. O conceito
também prevê alto nível de confia-
bilidade e segurança, além de eli-
minar a necessidade de constru-
ção de sistemas superdimensiona-
dos apenas para atender eventuais
picos de demanda.

Com base nesse conceito, Mills
se esforça por integrar os diversos
produtos agrupados sob a marca
WebSphere. Esses programas, na
maioria "middleware" (software
que conecta aplicativos isolados),
incluem o aplicativo para servidor,
o banco de dados DB2 e inúmeros
outros componentes.

Aquisições também desempe-
nham papel importante. No ano
passado, a IBM investiu US$ 2,1
bilhões na compra da Rational
Software, renomada fabricante
de ferramentas para desenvolve-

dores. Segundo Mills, tratou-se
de uma medida estratégica, que
coloca a IBM em concorrência di-
reta com a Microsoft, maior em-
presa de software do mundo e
dona do mercado de ferramen-
tas para desenvolvedores.

Mills acredita que o segmento
de ferramentas ajudará a definir
a direção. "Temos um ponto de
vista quanto aos tipos de aplicati-
vos que melhor atendem às ne-
cessidades do cliente. Estrategi-
camente, sentimos que o conjun-
to oferecido pela Rational, com-
binado com nossa capacidade,
nos colocaria em posição privile-
giada no mercado."

Ao reforçar sua posição no se-
tor, Mills diz que a IBM poderá se
beneficiar de mudanças na in-
dústria. "A próxima onda da in-
formática enfatizará integração
e interconexão de processos, flu-
xos e integração de processos in-
ternos do cliente. Será um mun-
do muito mais conectado e, mais
importante, utilizará um modelo
computacional mais integrado."

É uma abordagem diferente da
adotada por Microsoft, Sun Micro-
systems e outras empresas, explica
Mills, porque a IBM é cética quanto
ao uso de plataformas e tem expe-
riência em trabalhar com clientes
que possuem várias camadas de
sistemas legados. A solução é co-
nectar e combinar esses recursos
de TI em um modelo computacio-
nal do tipo "utility".

"Utility" ou "sob medida", mo-
delo "adaptativo" (da Hewlett-
Packard )ou arquitetura N1 (da
Sun): no final, esses termos são
todos sinônimos, descrevem o
nirvana dos sistemas de TI, com
altos níveis de utilização do servi-
dor, acesso imediato a aplicati-
vos, virtualização do armazena-
mento de dados e de aplicativos
e, fundamentalmente, uma es-
trutura flexível, que se ajuste,
quase em tempo real, a mudan-
ças nos requisitos da empresa.

Esse conceito, porém, não é de
fácil implementação. Muitas cor-

porações ainda não saíram do
primeiro estágio, que é integrar
vários sistemas diferentes. A vi-
são de um mundo em que a com-
putação sob medida seja realida-
de parece algo ainda distante.
Apesar disso, Mills está convenci-
do de que a IBM está guiando os
clientes na direção certa, e que
softwares fornecerão os compo-
nentes necessários para futuros
sistemas sob medida.

Mills talvez esteja certo. Os ní-
veis de utilização de servidores es-
tão na casa de 15% a 20%, por diver-
sas razões, incluindo o superdi-
mensionamento para picos de de-
manda e outras questões técnicas,
como a necessidade de se rodar ca-
da aplicativo com a própria cópia
do sistema operacional. Consoli-
dação de servidores é uma das ma-
neiras de atacar o problema. Mas,
segundo analistas, as ferramentas
de gerenciamento de software e de
sistemas de dados é que terão pa-
pel crucial no aumento de eficiên-
cia dos centros de dados — fazen-
do mais com menos recursos, e fa-
zendo melhor.

Mills enxerga o mundo como
uma grande coleção de sistemas
legados. "O custo de substituição
da atual base de TI é medido em
vários trilhões de dólares. Nin-
guém vai se desfazer dos cente-
nas de milhares de servidores
Unix em operação hoje", afirma o
executivo da IBM.

"A carga de aplicativos em
mainframes é medida em mi-
lhões de aplicativos rodando si-
multaneamente. Nada disso vai
desaparecer. Para que tudo fun-
cione conjuntamente, é preciso
criar softwares que rodem em to-
das essas plataformas. A Micro-
soft não quer que tudo funcione
conjuntamente, por isso cria
apenas para Windows", diz Mills.

A estratégia recente da IBM
tem sido centrar esforços em
middleware. No final dos anos
90, a companhia abandonou pla-
nos ambiciosos na área de aplica-
tivos, depois de gastar milhões



de sistemas flexíveis

Steve Mills, presidente do Software Group, da IBM: posição reforçada

em desenvolvimento e marke-
ting e conquistar fatias mínimas
de mercado.

Desde então, o enfoque princi-
pal se dá em middleware — apli-
cativo para servidores, software
de banco de dados e outros. A op-
ção se revelou bem-sucedida e a
comercialização ocorreu sob o
nome WebSphere. Embora al-
guns concorrentes afirmem que

os diferentes componentes de
software do WebSphere não fun-
cionem bem juntos, e que a inte-
gração só ocorre de fato no mar-
keting, o produto foi bem aceito
no mercado como plataforma
para sistemas de e-business.

A visão do futuro da TI expres-
sa por grandes fabricantes de
computador ecoa, naturalmen-
te, entre a maioria dos diretores

de informática das empresas.
Mas são muitas as alternativas
para se chegar lá. A Microsoft,
por exemplo, explora o setor
com a estratégia .Net, além de
atacar os mercados empresarial e
de middleware com SQL Server,
Exchange e um crescente leque
de produtos para back office.
Mills diz que a Microsoft terá difi-
culdade para enfrentar a IBM no
segmento empresarial, princi-
palmente por não ter uma gran-
de equipe de vendas nem expe-
riência em trabalhar em um
mundo heterogêneo de TI.

Apesar de a Microsoft ter apos-
tado no mercado empresarial há
três anos, com o Windows 2000
Data Center, os esforços fracassa-
ram, diz Mills. "Para ter uma pro-
va disso, basta pedir a eles algo
que possa ser caracterizado co-
mo referências empresariais. Sis-
temas de processamento de tran-
sações, ligados à missão crítica
do negócio, que gerenciam uma
empresa inteira, e não apenas
um departamento."

Segundo Mills, o caminho à
frente é claro: simplificar um
universo de TI cada vez mais
complexo e permitir que o clien-
te se concentre no aspecto co-
mercial do negócio.

A abordagem da IBM também
estimula as companhias a resolver
todas as questões em um único lu-
gar. As funções de TI podem ser ter-
ceirizadas para a IBM, e os milhares
de servidores podem ser consoli-
dados, por exemplo, pela compra
de um mainframe IBM. O mid-
dleware da empresa também pode
ser usado como plataforma de in-
tegração e de aplicação, dando
apoio a sofisticados empreendi-
mentos de e-business.

O problema, contudo, é que ne-
nhuma companhia quer depender
de apenas um fornecedor de TI. As-
sim, o desafio de Mills será desco-
brir como continuar expandindo a
área de software da IBM e, ao mes-
mo tempo, fazer com que o cliente
sinta que tem opções.


