
Serviços obrigatórios 
 
Presidente da IBM diz que foco da empresa mudou e vê vantagens do Brasil em relação a outros 
emergentes 
 
IBM, nos últimos 15 anos, mudou sua estratégia de negócios. O foco não é mais hardware ou 
software, mas serviços, que já respondem por cerca de 50% dos resultados da companhia e têm 
sido em boa parte responsáveis pelo expressivo crescimento da ordem de dois dígitos por 
trimestre. O próximo passo do grupo, segundo seu presidente no Brasil, Rogerio Oliveira, que é 
também conselheiro da Amcham, é ampliar as competências, isto é, fazer com que a IBM tenha 
um leque de opções de serviços cada vez maior. 
 
A companhia acredita na força de um novo mercado, o de serviços para exportação, que 
representaria uma importante janela de oportunidade para o Brasil. Tais serviços têm grande 
capacidade de absorção de mão-de-obra, mas esta precisa ser especializada - um problema, uma 
vez que o País prescinde de um programa estruturado de capacitação em tecnologia de 
informação. Oliveira vê a aproximação cultural brasileira tanto das Américas como da Europa 
como um importante diferencial na provisão de serviços, que pode permitir o destaque do País em 
relação a outros emergentes, como China e Índia. 
 
A seguir, os principais trechos da entrevista dada por Oliveira. 
 
A IBM tem áreas de atuação bastante diversificadas. Quais são as principais e qual a importância 
de cada uma no resultado geral? 
Historicamente, a IBM é uma companhia calcada em tecnologia. Esta, num primeiro momento, 
estava muito ligada a hardware. A IBM desenvolveu sistemas que transformaram o mundo dos 
negócios e tem uma gama enorme de produtos. É a empresa de tecnologia detentora do maior 
número de patentes. Em geral, os segundos colocados anualmente têm 50% ou 60% do número 
de patentes da IBM. A companhia investe quase US$ 5 bilhões por ano em pesquisa. Ao longo do 
tempo, a IBM também construiu uma capacidade muito forte na área de software, principalmente 
os de alta complexidade e missão crítica, voltados para corporações. Nos últimos 15 anos, a área 
de serviços passou a ser o grande direcionador da IBM, porque os clientes cada vez mais querem 
alguém que resolva seus problemas e não simplesmente forneça os componentes para resolvê-
los. A IBM começou pelos serviços mais básicos, de manutenção dos seus equipamentos e 
softwares, e, a partir daí, passou a agregar valor. Hoje, os serviços já representam 50% da 
companhia e, sozinhos, são maiores que hardware e software juntos. A IBM voltou uma parte da 
pesquisa para essa área. Pela primeira vez, uma companhia de seu porte tem aplicado muito 
dinheiro em pesquisa de serviços. 
 
A IBM investe em pesquisa e desenvolvimento no Brasil? 
A pesquisa é feita em centros de competências específicas espalhados pelo mundo. O Brasil hoje 
ainda não tem nenhum desses centros. O que há são extensões da academia de pesquisa da IBM. 
O TLC (Technology Leadership Council) é um grupo de pensadores constituído pelas cabeças mais 
privilegiadas da IBM Brasil que se une a uma comunidade mundial. 
 
Qual a preocupação da IBM com a qualificação dos seus profissionais? 
Temos contratado ultimamente dez ou 12 pessoas por dia. O crescimento é muito grande por 
causa da área de serviços, que tem a característica de ser intensiva em trabalho. São cerca de 7,5 
mil pessoas e, com um conjunto de temporários, o total chega a aproximadamente 9,3 mil. A 
previsão é de que tenhamos um total de 12 mil até o final do ano. Hoje 57% das nossas 
contratações vêm das universidades e mais de 50% das novas contratações são mulheres. Na 
corporação, as mulheres ainda são 35%. Todos na companhia são obrigados a fazer treinamento. 
Por política, na maioria dos cargos é preciso certificação ou re-certificação, o que leva a uma 
avaliação contínua.  



Temos uma escola de vendas e estamos desenvolvendo em parceria com o Ibmec o primeiro MBA 
em vendas do Brasil, que num primeiro momento será in company e depois aberto a outras 
empresas. A IBM investe US$ 7 milhões por ano em capacitação de pessoas no Brasil.  
 
A IBM assinou em agosto passado um acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI) para a criação de um Centro de Difusão de Tecnologia e Conhecimento (CFTC), 
que tem por objetivo difundir soluções que utilizem padrões de software abertos e não-
proprietários, os softwares livres. Qual o papel desse tipo de iniciativa num país em 
desenvolvimento como o Brasil? 
O software livre é uma decisão do governo. Coincidentemente, a IBM também tem foco nessa 
área. Criou-se um processo de interesse mútuo, natural. Acreditamos que o conceito de padrões 
abertos é uma tendência no mundo porque permite interligações de uma maneira mais fácil. Uma 
empresa pode se conectar a fornecedores, clientes, entidades do governo. Esse é um lado da 
história. O outro é que é preciso capacitação. Países como a Índia e a China têm um programa 
extremamente estruturado de formação de mão-de-obra. Para competir com eles, o Brasil precisa 
de um programa nacional de formação de mão-de-obra especializada em tecnologia de 
informação, o que não existe. A IBM tem uma série de iniciativas com o governo para formar 
gente no mercado. Em torno de Campinas, há um programa no Instituto Eldorado para formar 1,5 
mil pessoas.  
 
As companhias hoje estão investindo muito em TI? O que buscam? 
O que se nota é uma migração não só no Brasil, mas no mundo. Nossa migração é para serviços 
com conteúdo de negócios. Atrás disso, está o crescente mercado de outsourcing. As empresas 
percebem que cuidar dos equipamentos e fazer processamentos diários não são atividades-fim e 
decidem passá-las para alguém que as faça melhor. Agora há um novo mercado chamado BPO 
(Business Process Outsourcing) ou BTO (Business Transformation Outsourcing), que consiste em 
terceirizar um processo inteiro. O exemplo mais clássico que estamos fazendo é o processo de 
recursos humanos. A área de RH tem um lado estratégico, que é definir programa de 
treinamento, entender as necessidades da instalação da empresa, criar uma política de RH, mas 
também há uma parte da retaguarda que é mais ou menos igual em toda empresa e em várias 
unidades de uma empresa: admitir, demitir, promover, pagar, tirar férias, documentar. É aí que 
aparecemos e acrescentamos tecnologia, com produtividade e padrão de qualidade altos. 
Conseguimos fazer isso para muitas empresas e reduzir o custo.  
 
Há alguma característica específica em que o Brasil possa se destacar nesse novo mercado? 
Temos uma postura multicultural diferente da Índia, uma sociedade muito heterogênea, muito 
mais específica, e que tem uma diferença de horário e cultura muito complicada. Também temos 
uma aproximação com a Europa porque somos originários de lá. O Brasil tem características 
interessantes para fornecer serviços. 
 
O foco da IBM em serviços já trouxe resultados? Quais os próximos passos dessa estratégia? 
Resultados muito bons, por sinal. Temos crescido consistentemente dois dígitos, acima de 10%, 
quartil a quartil. O componente de serviços está crescendo. Na corporação, correspondia a 50%. 
No Brasil, menos, mas agora estamos nos aproximando gradativamente da corporação. Além 
disso, estamos começando a nos tornar uma empresa que consegue prover serviços fora do País. 
Os próximos passos são criar mais competências em áreas específicas. No BTO, por exemplo, 
estamos em RH, mas existem mais muitas áreas potenciais. No caso de RH, começamos do zero, 
mas poderemos eventualmente comprar uma companhia que já está fazendo isso e incorporá-la. 
 
Qual a importância/participação do Brasil nos negócios globais do grupo? 
A IBM Brasil está entre as 12 primeiras das mais de 160 unidades no mundo e é muito respeitada. 
Foi a primeira IBM com fábrica fora dos Estados Unidos. É uma companhia hoje extremamente 
saudável financeiramente, com uma participação muito importante no mercado e está crescendo. 
 



O senhor poderia nos falar um pouco sobre o programa On Demand Community da IBM, que 
estimula a participação de funcionários em projetos de responsabilidade social? A empresa tem 
outras iniciativas nesse sentido? 
Temos uma executiva só para essa área. O trabalho vai do meio ambiente às atividades com a 
sociedade brasileira. O On Demand Community é uma iniciativa global da organização. A IBM 
ajuda as comunidades por meio de seus funcionários. Cada funcionário que exerça um papel de 
responsabilidade social passa a ter uma espécie de milhagem. A companhia soma as horas de 
trabalho voluntário e as usa para fazer uma contribuição direta adicional conforme uma tabela. 
Essa contribuição à entidade pode ser em dinheiro, equipamento ou tecnologia. Eu, por exemplo, 
trabalho para o Integrare. Sou presidente dessa ONG. Correspondente ao meu tempo de 
dedicação lá, a IBM deu laptops e PCs necessários à sua administração. Lá trabalho não só eu, 
mas outras pessoas da IBM, então a contribuição pode ser somada. Esse é um modelo 
interessante, que incentiva os funcionários a participar. Tem-se um conjunto de atividades e 
programas de assessoramento de web para crianças carentes, doações de equipamentos para 
universidades, hospitais, ONGs. Cerca de 10% dos funcionários já estão envolvidos no Brasil. No 
mundo, são milhares de pessoas. 
 
Fale um pouco sobre sua participação na Amcham. 
Sou membro do Conselho e lidero o Comitê de Sócios (Members Value), que visa a reorganizar a 
Amcham por meio da definição de papéis, missões e incentivos, de maneira a adequar os 
produtos aos sócios que queremos ter. Também, visa a definir o tamanho ideal da Amcham. Há 
um time muito bom que está trabalhando e esta comissão já começou a mostrar resultados.  
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