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Há cinco anos, quando Thomas Friedman acabava de completar seu livro "O Mundo É Plano", a 
divisão de tecnologia da informação da IBM deparava-se com problemas. A onda de 
terceirização havia despejado uma massa de engenheiros de computação de baixo custo da 
Índia em um novo mercado mundial de serviços de tecnologia contratados de terceiros um 
tema central na obra de Friedman. A IBM, no papel de maior empresa mundial de serviços de 
tecnologia, estava vulnerável.   
 
A companhia "percebeu que estava ficando muito difícil concorrer contra os nomes indianos de 
primeiro nível", disse o analista sênior Eugene Zakharov, da Technology Business Research.   
 
Ao mesmo tempo, a companhia enfrentava um problema experimentado por muitas empresas 
dependentes de forte interação direta com os clientes. Quanto mais aumentavam as vendas, 
mais pessoas precisava recrutar, uma progressão linear que acabaria sendo insustentável. 
"Teríamos acabado com uma força de trabalho de 1 milhão", disse Mike Daniels, diretor 
mundial de serviços de tecnologia da IBM.   
 
A maneira como a IBM agiu para resolver essas questões traz lições para outros que operam 
em mercados globais que sofrem uma rápida comoditização, nos quais concorrer apenas em 
termos de custos pode ser uma disputa brutal. "Eles conseguiram reinventar-se, conseguiram 
antecipar-se e mudar", destaca Zakharov.   
 
A IBM, que agora obtém 60% da receita com serviços, acaba de registrar uma forte 
recuperação no lucro do quarto trimestre e divulgar previsão otimista para os lucros neste ano, 
apesar da pressão sobre suas receitas provocada pela desaceleração econômica mundial. As 
mudanças promovidas nos últimos cinco anos, para focar-se em áreas de maior valor agregado 
do mercado e reestruturar as operações mundiais de forma a elevar a produtividade, deram 
resultado. Os rivais de baixo custo, contudo, constantemente elevam o requinte de suas 
próprias organizações e linhas de serviços, com o que a pressão não deverá diminuir.   
 
Um primeiro passo para sua reinvenção foi aprender a entrar no jogo da terceirização. Embora 
a IBM não forneça dados separados de seus negócios de prestação de serviços, há cinco anos 
a empresa empregava 34 mil pessoas nos países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China). Desde 
então, o número passou a 113 mil.   
 
Ainda assim, cerca de 70% dos funcionários de serviços ainda trabalham em locais de alto 
custo, com o que a IBM tem poucas esperanças de superar as empresas indianas em seu 
próprio jogo. Apesar de a caça mundial por novos talentos de baixo custo continuar, a IBM 
teve de focar-se em outros fatores além de custos laborais para ganhar vantagem.   
 
"Sempre haverá concentrações de mão-de-obra que oferecem alguma dose de arbitragem", 
disse Daniels. "Mas nunca vimos isso como uma vantagem sustentável ou como o melhor 
modelo de negócios."   
 
Parte da resposta foi focar-se em setores de maior valor agregado na área de serviços e evitar 
os segmentos mais "comoditizados", como tarefas de desenvolvimento de aplicativos, que 
exigem pouco mais do que contratar grandes equipes de desenvolvedores de programas. A 
IBM também teve de encontrar uma forma de provar que "globalização" era mais do que 
apenas um slogan de que poderia obter mais qualidade por um custo menor a partir de um 
negócio que emprega 250 mil pessoas e engloba 80 "centros e entrega" por todo o mundo.   
 
Não precisou olhar muito longe para encontrar um possível esboço de como alcançar isso. Sua 
unidade de produção de computadores havia passado por algo similar, desenvolvendo uma 
cadeia de abastecimento de alta integração mundial, com operações de montagem e de 
componentes espalhada internacionalmente. "Percebemos que tínhamos de fazer com os 
serviços o mesmo que havíamos feito com a cadeia de abastecimento na área de hardware", 
disse Daniels.   



 
A IBM, então, dedicou-se a padronizar a forma como "fabrica" os serviços, para que a maneira 
de realizar uma tarefa no Egito ou nas Filipinas fosse determinada exatamente pelos mesmos 
processos. "A verdadeira escala decorre de se fazer o trabalho de uma forma codificada", 
observou Daniels.   
 
A comparação com a parte industrial, no entanto, vai apenas até aí. A localização dos centros 
de serviços da IBM, por exemplo, muitas vezes é determinada por considerações sobre a 
questão da oferta. Na República Tcheca e em Iowa, a empresa é influenciada pela proximidade 
de universidades com grandes talentos na engenharia de computação, segundo Tim 
Shaughnessy, vice-presidente da "rede de entregas mundial, que funciona como um braço 
industrial da unidade de serviços.   
 
No lado da demanda, balancear as necessidades das tarefas requisitadas pelos clientes com as 
habilidades exigidas pode ser uma missão complicada. Fusos horários, conhecimento de 
línguas, economia e proximidade ao cliente limitam os locais onde determinado trabalho pode 
ser realizado. Fatores como esse transformaram a rede de prestação de serviços em uma 
colcha-de-retalhos muito mais complicada de operar do que uma unidade direta de serviços na 
Índia, onde o trabalho frequentemente é feito em apenas um local.   
 
Outro elemento de padronização envolve o uso de mais tecnologia nos trabalhos da unidade de 
serviços. "Uma vez que todos se tornam globais, somos todos iguais então, torna-se uma 
corrida tecnológica", disse Robert Morris, diretor de análise de operações de serviços da IBM.   
 
No fim das contas, disse Daniels, a IBM operará uma estrutura de computação mundial que 
tornará mais fácil e barato gerir os aplicativos de tecnologia complexa que seus maiores 
clientes empresariais precisam lidar.   
 
Os clientes pagarão por acesso a uma infraestrutura mundial de "computação em nuvem", 
com base na internet, que poucas outras empresas teriam a tecnologia, capacidade e recursos 
para operar.   
 
A pesquisa de serviços da IBM é multidisciplinar. Em uma ponta do espectro, envolve as 
habilidades matemáticas necessárias para criar algoritmos capazes de solucionar problemas 
complexos do mundo real. Na outra, emprega antropólogos e outros cientistas sociais para 
investigar como tornar mais eficiente o engajamento com os serviços.   
 
No geral, apesar do crescente uso de tecnologia, os serviços são "fundamentalmente uma 
operação humana", de acordo com Morris.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


