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Veterano da divisão de pesquisa da IBM, Fábio Gandour pode se orgulhar de ser o único 
cientista-chefe da companhia na América Latina. A posição - criada na subsidiária brasileira em 
agosto do ano passado - não existe nos demais países da região. O motivo que levou a 
companhia americana a fazer a mudança, explica Gandour, foi preparar terreno para implantar 
na América do Sul a estratégia que tem na linha de frente os "colaboratórios". 
 
"Nos últimos tempos, a complexidade da ciência de vanguarda, que exige o uso ferramentas 
caras, e a popularização dos meios de transporte, principalmente dos aviões, passaram a 
apontar para uma direção óbvia", diz Gandour. "Hoje, é muito mais fácil levar os cérebros até 
os laboratórios do que reproduzir a atividade de pesquisa [em vários lugares]." 
 
Gandour, que anteriormente ocupava o cargo de gerente de novas tecnologias, conta que 
começou a conversar sobre o assunto com seus pares na IBM há quatro anos. A lista de 
interlocutores incluiu o próprio John Kelly, que viria a se tornar o homem encarregado pelo 
executivo-chefe Sam Palmisano de liderar o esforço de colaboração no mundo. 
 
"Trata-se de um planejamento global, mas com execução local", explica Gandour. Isso 
significa que cada país tem liberdade para colocar o plano em prática, mas algumas regras 
básicas têm de ser observadas. A lei de ouro, explica o pesquisador, é que todas as iniciativas 
devem ter como objetivo obter impactos positivos no negócio dos participantes. "É o conceito 
da ciência como negócio", afirma. 
 
Na semana passada, a IBM deu um passo importante nessa direção ao publicar um anúncio 
para contratar o primeiro cientista que vai trabalhar sob a abordagem dos "colaboratórios" no 
Brasil. A lista de exigências inclui doutorado e experiência em várias áreas de atividade. 
 
Até agora, várias empresas no país já demonstraram interesse em formar parcerias com a 
IBM, diz Gandour. Um dos passos iniciais é reunir os cientistas dos dois lados - da IBM e do 
potencial parceiro - para apresentar o conceito e mostrar os pontos fortes da divisão de 
pesquisa da "Big Blue". "Geralmente, saímos dessas reuniões com uma lista de sinergias maior 
do que é possível abordar no primeiro momento", comenta. Os nomes das empresas que estão 
conversando com a IBM e suas áreas de atuação ainda não são divulgados, a pedido das 
próprias companhias, afirma Gandour. 
 
Apesar do interesse demonstrado, Gandour diz que a abordagem de colaboração ainda está 
numa fase inicial no Brasil - a que define a agenda de pesquisa a ser seguida. "Consideramos 
que só entramos na etapa de execução quando começamos a contratar pessoal", afirma. 
 
Não há definição, por enquanto, sobre a construção de instalações pela IBM para servir aos 
"colaboratórios". Essa não é uma exigência do projeto, mas também não está descartada. 
Tudo depende da evolução das parcerias. 
 
O projeto que está mais avançado é um processo interno. A IBM mantém em Hortolândia (SP) 
seu segundo maior centro de serviços do mundo. O único que o supera está na Índia, onde um 
grupo de especialistas iniciou uma pesquisa para melhorar a qualidade dos serviços prestados. 
As descobertas desse grupo estão sendo aplicadas no Brasil, sob o sistema de "colaboratório". 
"Como dizem os 'gringos', você precisa provar de sua própria comida antes de serví-la aos 
outros", brinca Gandour. 
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