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É um dia nevado de fevereiro nos escritórios da IBM, em Yorktown Heights, Nova York, e John 
E. Kelly III dá um pulo em uma sala de conferências abarrotada para falar sobre seus planos 
para a divisão de pesquisas IBM Research. A empresa é considerada um dos melhores 
laboratórios empresariais de pesquisa do mundo. Ainda assim, surpreendentemente, Kelly, 
veterano de 27 anos na IBM que assumiu como diretor da área em julho, planeja mudanças 
drásticas. 
 
"Temos de fazer coisas ousadas, coisas maiores", sustenta, ao falar publicamente sobre seus 
planos pela primeira vez. "Se não falharmos um terço das vezes, não estamos nos esforçando 
o suficiente. Por outro lado, quando vencemos, precisamos vencer grande."   
 
O que Kelly tem em mente? Para começar, ele direciona o foco em quatro grandes prioridades, 
em vez de espalhar os investimentos. As quatro apostas, no entanto, são enormes. Cada uma 
delas receberá US$ 100 milhões nos próximos dois a três anos, na esperança de que gerem 
pelo menos US$ 1 bilhão, cada, em novas receitas. Os projetos: inventar um sucessor para os 
atuais semicondutores, desenvolver computadores capazes de processar dados com eficiência 
muito maior, usar matemática para solucionar complexos problemas empresariais e produzir 
grandes grupos de computadores operando como uma única máquina - uma abordagem 
baseada em redes de computação distribuída, apelidada de "computação em nuvem". Uma 
peça central desses esforços será enfatizar ainda mais a pesquisa científica básica, em física, 
química e matemática.   
 
A outra grande mudança em andamento sob as rédeas de Kelly é a revisão da forma como a 
IBM pesquisa. Hoje, a gigantesca empresa tecnológica possui 3,2 mil cientistas em oito 
instalações de pesquisa, a mais nova delas erigida há dez anos. Kelly vislumbra criar dezenas 
de empreendimentos conjuntos de pesquisa, chamadas por ele de "colaboratórios", em 
parcerias com países, empresas e centros independentes de estudos. Uma dessas joint 
ventures, com a Arábia Saudita, voltada à nanotecnologia, foi apresentada em 26 de fevereiro. 
Kelly acredita que a IBM precisa alavancar seus recursos e aprender com outros. "A natureza 
da própria pesquisa está mudando", diz. "Grandes idéias estão brotando por todos os lados e 
precisamos mudar o foco, deixando as grandes operações tradicionais e passando a ter um 
programa de integração muito mais cooperativo."   
 
O executivo tentará levar o plano adiante sem aumentos acentuados nos gastos. A IBM não 
revela como o orçamento de pesquisa é decomposto, mas Kelly afirma que seu volume 
aumentará no mesmo ritmo que a receita da IBM, inferior a 10%. No geral, a empresa gasta 
mais de US$ 6 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.   
 
Os passos de Kelly serão acompanhados de perto. A IBM é uma das empresas da velha guarda 
que continua a investir em pesquisa básica, enquanto várias outras optaram por diminuir os 
esforços. A outrora louvada Bell Labs, agora controlada pela Alcatel-Lucent, tornou-se uma 
sombra do que era.   
 
"A IBM vem sendo a única com perseverança", observa Tim Studt, editor-chefe da revista R&D 
Magazine, que no ano passado, classificou a IBM como a primeira colocada em pesquisa e 
desenvolvimento no país. A empresa é líder em patentes nos Estados Unidos há 14 anos 
consecutivos.   
 
Kelly, entretanto, sabe que a IBM não pode dar-se por satisfeita. Microsoft e Google investem 
pesado em pesquisa. Em 2007, pela primeira vez, a Microsoft, irrompeu na lista das dez 
primeiras em patentes nos EUA, alcançando o sexto lugar. "É uma corrida", diz Kelly. 
"Enquanto os outros tentam nos emular, vamos rodar à frente."   
 
Kelly, sétimo diretor desde a criação dos laboratórios da IBM em 1945, carrega a pesquisa no 
sangue. O pai trabalhou como técnico do laboratório da General Electric (GE), em Niskayuna, 
Nova York, onde Kelly o visitava com regularidade quando garoto, para vê-lo trabalhar em 



válvulas eletrônicas. Kelly doutorou-se em engenharia de materiais no Rensselaer Polytechnic 
Institute, nas aforas de Albany. Na IBM, entre períodos na divisão de chips, comandou um dos 
principais departamentos de pesquisas.   
 
Sua estratégia de pesquisa colaborativa surgiu de uma terrível situação, enfrentada em 2003, 
como diretor da divisão de circuitos integrados. A empresa sofria imensas perdas financeiras, 
pois os custos para acompanhar as tecnologias mais recentes disparavam. Kelly decidiu 
apostar em alianças de pesquisas com um punhado de parceiros, como Sony Electronics e 
Advanced Micro Devices (AMD), para dividir despesas e material humano. A tática acabou 
dando resultados, pois a divisão de chips voltou a ser rentável e continuou a ostentar 
tecnologia de ponta. "É uma estratégia inteligente", comenta Studt. "Não é mais possível ser o 
líder sem ajuda de ninguém. A tecnologia, simplesmente, é muito complicada e custosa."   
 
O acordo recém-anunciado com a Arábia Saudita é um exemplo da direção seguida por Kelly. 
Os dois lados planejam desenvolver tecnologia para energia solar e dessalinização de água. Os 
sauditas escolheram a IBM por sua qualificação. Cientistas da IBM ganharam um prêmio Nobel 
em 1986 por inovações em nanotecnologia e são líderes no desenvolvimento de novos 
materiais na área. "Queremos trabalhar com os melhores na área", diz Turki Saud Al-Saud, 
vice-presidente de Institutos de Pesquisa na organização científica saudita KACST, sigla em 
inglês para Cidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdulaziz.   
 
Kelly espera que as pesquisas de ciências básicas da IBM com seus parceiros alimentem seus 
quatro projetos prioritários. A nanotecnologia, por exemplo, será crucial para inventar o 
sucessor dos atuais circuitos integrados. O ritmo de melhora no desempenho vem 
desacelerando-se com a atual tecnologia de chips e os cientistas avaliam que os circuitos do 
futuro serão feitos de minúsculas chaves produzidas a partir de átomos individuais. Como 
parte dos esforços a IBM anunciou em 22 de fevereiro ter conseguido calcular quanto de força 
é necessária para deslocar um único átomo. "Se eles puderem produzir uma tecnologia que 
verdadeiramente mude o jogo, terão claramente a vantagem do pioneirismo e uma imensa 
vantagem nos negócios", observa Charles M. Vest, presidente da Academia Nacional de 
Engenharia, dos EUA.   
 
Outra grande iniciativa de pesquisas com grande potencial de retorno é novo projeto da IBM 
de reengenharia de computadores. A empresa esteve na dianteira do replanejamento do 
microprocessador, o cérebro dos computadores, para incluir múltiplas partes, ou núcleos, em 
um único pedaço de silício. Isso possibilita aos processadores economizar energia e gerar 
menos calor. Agora, a IBM desenvolve chips com núcleos especializados para desempenhar 
certos tipos de cálculos de forma mais eficiente, além de programas de computador para 
aproveitar esse novo poder de processamento. Se o projeto funcionar, ajudará a IBM a 
fortalecer sua liderança na área de servidores, que tem alta margem de lucro.   
 
São empreendimentos de alto risco e altas recompensas. "Grandes apostas não me assustam 
de forma alguma", diz Kelly. "Adoro este ambiente. Alimento-me dele."  
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