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Pesquisa da IBM mostra a visão de presidentes de grandes companhias sobre a empresa do 
futuro  
 
Uma pesquisa da divisão de consultoria da IBM, que ouviu 1.130 presidentes de empresas em 
todo o mundo, mostrou que os executivos latino-americanos prevêem menos mudanças em 
suas companhias e em seus mercados do que a média mundial. Oitenta e três por cento dos 
CEOs mundiais apontaram necessidade de “mudanças significativas” em suas empresas. Na 
América Latina, a fatia ficou em 73%. Segundo Ricardo Gomez, líder da IBM Global Business 
Services Brasil, isso pode ser uma indicação de que as empresas latino-americanas ainda 
sofrem menos impacto da competição global. 
 
“Pode ser um sinal de excesso de confiança”, disse Gomez. “Talvez elas ainda não tenham sido 
expostas a mudanças importantes.” No mundo, 61% dos líderes empresariais disseram que 
foram bem sucedidos em mudanças passadas, o que representa uma diferença de 22 pontos 
em relação ao que esperam mudanças significativas. Na América Latina, a diferença ficou em 
somente 5 pontos. 
 
O tema da pesquisa, que está em sua terceira edição e é realizada a cada dois anos, era “A 
Empresa do Futuro”. Entre os presidentes de empresas mundiais, estão 76 de companhias da 
América Latina, sendo 34 do Brasil. As companhias que fizeram parte da pesquisa têm 
faturamento anual maior que US$ 250 milhões em mercados emergentes e que US$ 500 
milhões em mercados maduros. 
 
A pesquisa identificou uma preocupação crescente dos executivos com a contratação e 
retenção de profissionais com as habilidades necessárias às suas empresas. “Nossa falta de 
habilidade de encontrar talentos representa um inibidor para nosso crescimento global”, disse 
Lorman Correa, presidente da Inelectra, aos pesquisadores. 
 
Um dos incentivos à inovação nas empresas é o crescimento do mercado consumidor, com o 
aumento do poder aquisitivo em países como a China, a Índia e o Brasil. As empresas ouvidas 
planejam destinar 27,5% de seu investimento previsto para os próximos três anos para 
atender esse novo consumidor. Há dois anos, a fatia prevista para endereçar essa questão era 
de 23,2%. 
 
Ao mesmo tempo em que surge um novo mercado consumidor, os clientes das empresas vão 
se tornando mais sofisticados, com maior acesso à informação. É um desafio para as 
companhias utilizar essa sofisticação a seu favor. O estudo cita o caso da Nintendo, que 
chegou a ter 61% do mercado de videogames no começo da década passada, mas caiu para 
22% de participação nesta década. 
 
A solução encontrada pela empresa foi criar uma comunidade de consumidores, oferecendo 
incentivos em troca de informações sobre seus hábitos. A estratégia influenciou os 
lançamentos da Nintendo, desde a criação de um serviço online de jogos “nostálgicos” até o 
controle sensível ao toque do Wii, mais intuitivo, que atraiu pessoas que não estavam 
acostumadas a jogar. Ao ouvir seus melhores consumidores, a empresa conseguiu atraiu dois 
novos perfis de consumidores: os homens mais velhos e as mulheres. Hoje, a empresa tem 
cerca de 44% do mercado. 
 
A preocupação em atacar novos mercados é maior do que a de proteger os mercados atuais. 
Cinqüenta e nove por cento dos CEOs brasileiros planejam entrar em novos mercados, 
comparados a 75% dos executivos mundiais. “Um dos maiores desafios que nosso setor 
enfrenta é o surgimento de concorrentes famintos e inovadores da China”, disse à pesquisa o 
presidente da Nokia Siemens Networks, Simon Beresford-Wylie. 
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