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Em depoimento exclusivo à HSM do Brasil, a vice-presidente sênior para serviços e negócios 
globais da IBM, Ginni Rometty, relata a visão da empresa sobre pessoas e sobre como 
trabalhar o conceito de ciclo de vida do capital humano.  

“O ciclo de vida do capital humano é um conceito que estamos trabalhando na IBM, para que 
os recursos humanos da empresa sejam administrados conforme a necessidade da economia 
global. Para explicar o conceito de ciclo de vida, é preciso, antes, falar do contexto atual da 
IBM: nossos negócios são essencialmente globais, 60% deles estão fora dos EUA e 
percebemos que, nesses locais, as populações têm habilidades maravilhosas. O negócio do 
futuro, em nossa visão, vai trabalhar com centros de excelência e não apenas com uma rede 
que se intercomunica.” 

A vice-presidente cita como exemplo a Austrália. Hoje, segundo ela, há um centro de 
excelência nesse país, que concentra todos os call-centers da IBM, o mesmo ocorrendo com a 
contabilidade da empresa. 

“Não estruturamos nosso pessoal como um grande grupo de pessoas, mas como centros de 
excelência. Fará parte do futuro ter as pessoas certas, nos lugares certos, com as habilidades 
certas. Num mundo no qual a IBM tem 300.000 funcionários – e nos negócios que eu comando 
são 100.000 pessoas apenas fazendo consultoria e desenvolvimento de aplicativos – você 
precisa fazer isso em grande escala, disseminando seus conhecimentos pelo mundo. Se essas 
pessoas estão espalhadas pelo globo, é muito difícil de coordená-las, aproveitar suas 
habilidades e influenciá-las”, disse Rometty. 

Dessa maneira, pensando em seus clientes, não importando se eles atuam localmente ou 
mundialmente, a IBM sempre aplica o conceito de ciclo de vida para a administração global de 
capital humano, necessitando apenas adaptá-lo ao perfil do negócio desses clientes. “Mesmo 
uma empresa que só atue em São Paulo, por exemplo, pode preferir adquirir algum serviço ou 
produto fora do país, pois ela sabe que aqueles que detêm o expertise fazem melhor e, por 
conta da economia de escala, mais barato.” 

“Quando eu penso em um ciclo de vida para o capital humano, penso em diferentes fases. As 
primeiras dizem respeito a como fazer o planejamento do departamento de recursos humanos. 
É normal planejar, mas, em geral, planeja-se pensando num horizonte de seis a doze meses.  



Nós planejamos pensando num período de cinco anos. Analisamos as universidades, a 
economia, as pessoas de cada local, o que elas estão produzindo, a que o ambiente está 
favorável e, finalmente, mapeamos de onde cada recurso humano virá. Isso precisa ser feito 
com planejamento de longo prazo, em escala global e por tipo de habilidades, e não apenas 
pensando naquilo que é necessário naquele momento, como onde conseguir o pessoal. Se 
sabemos de antemão onde buscar a experiência necessária para cada ação, já fica mais fácil.” 

Para resultado diferente, recrutamento diferente – O segundo passo, segundo a executiva, é o 
do recrutamento. Ela acredita que haverá, em breve, mudanças no modelo atual – o do 
anúncio de uma vaga na mídia e da espera pelo retorno – pois, para ela, isso gera volume, 
mas nem sempre qualidade. 

“Nós já testamos ferramentas como o Second Life para ver quais habilidades as pessoas 
tinham e como elas eram.” 

A próxima etapa, para Rometty, é a do treinamento, e isso também exige mudanças. “O maior 
desafio é fazer as pessoas tornarem-se cidadãs globais, já que os negócios são assim. Para 
isso, não é preciso ter vivido em muitos lugares do mundo, mas é preciso encontrar um meio 
para que as pessoas experimentem e entendam como reagir às diferenças de cultura 
existentes mundo afora. É isso, em muitos casos, que elas terão de fazer em seu dia-a-dia”, 
explica. 

Além disso, Rometty entende que é preciso investir no conceito de colaboração. Pessoas 
precisam saber como colaborar entre si e com equipes de locais que não se encontram 
próximos a elas. No Brasil, ela considera esse um fator crítico, uma vez que as relações aqui 
são, na sua visão, mais baseadas no “olho-no-olho”. 

Formando líderes de classe mundial – Uma questão muito estratégica, segundo sua opinião, é 
o desenvolvimento da liderança. No início do ano, a IBM divulgou resultados do Estudo Global 
sobre Capital Humano, realizado com executivos de RH do mundo todo. Em 75% dos casos, 
eles disseram que precisam de líderes que saibam atuar em um mundo globalizado. “Os líderes 
precisam conseguir transcender culturas e, na IBM, isso é feito por meio de um projeto 
chamado IBM Corporate Services Corps, no qual as pessoas se oferecem para trabalhar em 
outros países, por um período de seis a doze meses, para desempenhar um papel pertinente e, 
então, regressar ao seu país de origem. Assim, por terem estado nesses locais, é possível 
aproveitar muito mais da experiência deles do que se houvessem feito curtas viagens de 
negócios.” 

Recentemente, a executiva fez uma experiência analisando o interesse de seus colaboradores 
em atuar em mercados com grande crescimento (como Brasil, Rússia e Índia, onde a IBM 
cresce cerca de 20% ao ano). Porém, inverteu o processo da demanda. Normalmente, ela flui 
hierarquicamente de cima para baixo, até chegar às pessoas-alvo. Nesse caso, ela mesma 
perguntou diretamente quem queria ir para esses lugares. Em oito dias, havia 200 voluntários 
prontos para arrumar suas malas, inclusive muitos com questões familiares a considerar.  

“Pessoas querem estar em locais onde haja um movimento de crescimento, a possibilidade de 
fazer parte dele e de mostrar suas habilidades, em vez de estar em um lugar onde já se 
estagnou.” 

Do Brasil para o mundo – Para fechar o ciclo, é preciso, diz ela, colocar em ação as técnicas e 
suprir toda a cadeia de valor da empresa, colocando cada pessoa no lugar certo e fechando o 
ciclo do capital humano, que é, no final das contas, seu bem mais valioso e seu maior capital 
de risco. “Em outra pesquisa feita com os CFOs de empresas-clientes, sobre administração de 



risco e performance, eles disseram que o capital humano é um ponto mal-administrado e que 
precisa mesmo de mais atenção.” 

 

No entender da especialista em capital humano, para o Brasil se tornar um celeiro de talentos 
nesse novo mercado, é preciso que entendamos que o trabalho fluirá globalmente. Será 
necessário também olharmos para o que está sendo desenvolvido aqui e enxergarmos isso não 
apenas como algo interessante para quem tem negócios no Brasil, mas sim no mundo. “A 
Índia é conhecida pelos seus engenheiros, por exemplo. É preciso pensar em coisas que 
podem ter um crescimento sustentável por várias gerações naquele local. Acho que a 
matemática e as ciências são áreas nas quais todos os países precisarão prestar atenção. 
Governos, universidades e iniciativa privada devem pensar de forma alinhada, pois isso será 
necessário. É preciso continuar crescendo em qualidade para competir mundialmente.” 
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