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Este ano a IBM comemora os 85 anos de quando entrou em linha para se tornar, a começar 
pelo nome, a gigante que conhecemos hoje, a empresa de tecnologia de maior importância do 
século XX e que entrou no novo milênio disputando em faturamento a liderança do mercado de 
TI com a também americana HP.  
 
O ano de 1924 levou o principal responsável pelo direcionamento dos negócios durante os 
anos 1900, o controvertido Thomas J. Watson, a assumir o cargo de presidente e a sair da 
sombra dos empresários e inventores que fizeram a empresa em seus primeiros anos.  
 
Como uma de suas primeiras iniciativas rebatizou a CTR (Computing-Tabulating-Recording 
Company) como IBM, sigla para International Business Machines, um nome otimista para uma 
organização que ainda tinha poucos negócios no exterior.  
 
Datas marcantes são comuns na centenária companhia. Em 2006, a IBM comemorou seus 90 
anos de atuação no Brasil. Ela também pode optar por diferentes datas de nascimento: 1889, 
quando nasceu a Bundy Manufacturing Company, a mais antiga companhia dentre as que 
deram origem à CTR; 1896, quando Hermann Hollerith registrou a patente de seu tabulador 
que codificava informações estatísticas em cartões perfurados, criado para o Birô de 
Recenseamento americano; ou 1911, quando a CTR nasceu da fusão de empresas em 
dificuldades (da Tabulating Machine Company, fundada por Hollerith, com a Computing Scale 
Company of America e a International Time Recording Company, que já tinha abarcado a 
Bundy), coordenada pelo empreen-dedor Charles Flint.  
 
Ícone em 1924  
 
Mas nenhum ano foi tão definidor quanto 1924 para a IBM se tornar um ícone do capitalismo 
americano e a maior fabricante mundial de equipamentos de contabilidade e, depois, de 
computadores. Além do novo nome (que antes era adotado pela filial no Canadá), Watson 
mudaria toda a cultura corporativa da empresa, com sua prioridade em vendas e, pioneiro do 
modismo atual do foco no principal negócio, decidiria destacar a atuação em tabuladores, 
produto em que via o maior potencial. Em meados dos anos 20, a IBM já controlava 85% do 
mercado de tabuladores e cartões perfurados.  
 
A tecnologia não era a especialidade de Watson, mas sua abordagem de marketing e vendas 
trouxe o mantra "Think" (Pense) e uma nova e forte cultura empresarial. Ele desenvolveu um 
exército de vendas, reconhecido pelo terno azul e camisa branca, treinado com músicas de 
incentivo e pronto para convencer executivos de diversas indústrias a adotar sistemas de 
contabilidade mecânicos. Watson também foi dos primeiros a incentivar a distribuição de 
bônus por desempenho e ainda prometia emprego vitalício, tendo até inventado um clube para 
os funcionários que estavam há mais tempo na IBM.  
 
Watson chegou em 1914, como diretor-geral, à companhia, que faturava US$ 4 milhões ao 
ano, por um trajeto tortuoso e, durante dez anos, os rumos da empresa permaneceram mais 
definidos por Flint, Hollerith e George Fairchild, o presidente do conselho.  
 
Ele formou o seu pensamento empresarial na NCR (National Cash Register), onde aprendeu, 
desenvolveu e ganhou reputação por suas técnicas de vendas. Um escândalo - que envolveu 
outros 30 executivos, incluindo o presidente do conselho, John Patterson - pelo seu papel em 
táticas para tirar vendedores de máquinas usadas do negócio e que violavam a lei antitruste, 
causou sua saída da empresa e condenação.  
 
Certo do trabalho e condições que desejava, ele declinou propostas e se aproximou de Flint, 
em busca de uma oportunidade de negócio e controle similar ao que tinha na NCR. Flint não se 
preocupou em contratar um condenado, mas preferiu dar a ele o cargo de diretor-geral, e não 
a presidência das operações, sob o risco de Watson ter de cumprir pena, o que nunca 
aconteceu.  



 
Ele trouxe resultados rápidos e a CTR atingiu US$ 16 milhões de receita em 1920, o que no 
entanto levou a dificuldades de caixa. Em 1924, com a morte de Fairchild, acumulou o cargo 
de presidente do conselho ao de presidente. Mesmo considerado irascível, conseguiu espalhar 
suas idéias por todas as áreas da IBM. Segundo o perfil traçado pelo jornalista Kevin Maney, 
no livro "The Man and His Machine: Thomas Watson, Sr. and the Making of IBM", ao mesmo 
tempo que Watson era carismático, otimista e generoso, também era egocêntrico e agressivo 
para conseguir o que queria.  
 
Nascido em família pobre, começou a carreira como cacheiro viajante e inspirou entusiasmo e 
lealdade na empresa, mas também se cercou de pessoas que não o contradiziam e errou ao 
tomar decisões por instinto. Deu oportunidades a jovens com potencial e levou a IBM a ser 
pioneira em treinar mulheres, na década de 30.  
 
Como percebeu que os gerentes resistiam a contratar as mulheres nos programas de 
treinamento, demitiu todos os homens que se formaram no mes-mo ano.  
 
À medida que os anos passaram, Watson se tornou mais egocêntrico, o que teria sido a causa, 
para Maney, do seu envolvimento no episódio mais polêmico de sua carreira. Em 1937, ele 
aceitou uma medalha de Hitler com a expectativa de que teria alguma influência junto ao 
ditador nazista a ponto de ele acolher sua campanha pela paz mundial por meio do comércio 
internacional.  
 
Fornecedora do nazismo  
 
A IBM também foi acusada de ter participação importante, durante sua gestão, na melhoria 
dos processos que tornaram possível o Holocausto. Por meio das máquinas de cartões 
perfurados (que também foram extensivamente usadas pelos Aliados na Segunda Grande 
Guerra), a subsidiária alemã municiou o governo nazista de uma tecnologia que tornou 
eficiente o rastreio de judeus na Europa.  
 
Foi apenas com sua morte em 1956 que Watson deixou o controle da IBM, mas conseguiu 
fazer a sua sucessão, com o filho Thomas Watson Jr. Sob sua liderança, a empresa entrou, na 
segunda metade do século, no negócio de computadores, área em que manteve a hegemonia 
até os anos 80.  
 
Foi nesta época que a empresa aproveitou sua escala para tomar a frente em uma nova 
revolução tecnológica, a dos microcomputadores. Mas a estratégia de não exigir exclusividade 
dos principais parceiros trouxe à linha de frente do mercado a Microsoft e a Intel, responsáveis 
respectivamente por fornecer o sistema operacional e os processadores aos micros IBM.  
 
As duas também venderam seus produtos para "clones", que acabaram padronizando o 
segmento e tornaram os anos 90 difíceis para a gigante. Uma nova reformulação foi 
necessária, na passagem do milênio.  
 
Desta vez, rumo à venda de serviços relacionados à tecnologia da informação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C6. 


