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Às vésperas de completar seu centenário, em 2011, a IBM sabe como é difícil manter-se 
relevante em um mercado no qual as coisas mudam depressa. A despeito da influência 
conquistada em décadas, a companhia quase sucumbiu nos anos 90, antes da reestruturação 
histórica que lhe devolveu à rota de crescimento. 
 
Mark Loughridge ainda lembra bem dos dias difíceis. "Toda semana analisávamos o caixa para 
ver se teríamos condições de pagar os salários dos funcionários", conta o vice-presidente 
sênior e principal executivo de finanças da IBM.  
 
No cargo há seis anos, Loughridge é considerado um forte candidato à sucessão do atual 
executivo-chefe, Sam Palmisano. Ele entrou na empresa em 1984, como programador, mas foi 
durante o período de reestruturação, a partir de 1992, que sua carreira avançou mais 
depressa, reconhece o executivo. 
 
Nos primeiros anos, a função de Loughridge era consolidar as informações que os principais 
executivos da companhia precisavam para tomar as decisões estratégicas que pudessem 
salvar a IBM. Segundo ele, não era uma tarefa fácil. Loughridge explica que na época eram 
comum encontrar subsidiárias ao redor do mundo que funcionavam de forma isolada, com 
processos e modelos de contabilidade próprios. 
 
Para reestruturar a companhia, o primeiro passo foi centralizar atividades, dentre elas a 
contabilidade. A IBM definiu padrões para prestação de contas e instalou uma estrutura central 
de armazenamento das informações em sua sede em Armonk, um distrito de North Castle, no 
Estado de Nova York. 
 
O processo desagradou diretores de alguns escritórios internacionais, causando diversas baixas 
na IBM. "Quem não gostou das mudanças foi demitido. Nós precisávamos nos mexer, e 
rápido." 
 
Em controle de toda informação do negócio e operando de forma mais integrada, a ação que 
se seguiu foi a reorganização das atividades da companhia. O objetivo era reduzir a 
dependência das vendas de equipamentos e aumentar a participação de software e serviços, 
consideradas mais rentáveis. 
 
Entre 1999 e 2007, a companhia vendeu suas operações de computadores pessoais, redes e 
impressoras. Nem o negócio de memórias de computador, as chamadas memórias RAM, 
inventadas pela IBM décadas antes, foi poupado. Os recursos obtidos com as operações 
ajudaram a financiar uma agressiva estratégia de aquisição de companhias alinhadas com o 
novo posicionamento da empresa. Em 10 anos, foram aplicados mais de US$ 30 bilhões em 
aquisições.  
 
A estratégia tem dado certo. A companhia acumula 31 trimestres consecutivos de crescimento 
nas receitas e o lucro por ação, um indicador importante do desempenho de uma companhia, 
praticamente dobrou em quatro anos, passando dos US$ 11. 
 
De acordo com Loughridge, o objetivo é dobrar o valor novamente em cinco anos. Para isso a 
companhia prevê mais US$ 20 bilhões em aquisições e uma estratégia centrada em quatro 
áreas.  
 
A principal delas é batizada de "Smarter Planet" e prevê a oferta de tecnologias e serviços para 
melhorar o sistema de transporte, redes elétricas e outras obras de infraestrutura em grandes 
cidades de todo o mundo.  
 
A ação permeia todas as outras iniciativas da IBM, a começar do desenvolvimento de sistemas 
analíticos capazes de ajudar na tomada de decisão dentro das empresas ou governos.  
 



A IBM também está concentrada na computação em nuvem e na próxima geração de centros 
de dados. Essa combinação tem sido um tema recorrente no mercado de tecnologia da 
informação nos últimos anos. A nuvem funciona da seguinte forma: em vez de armazenar as 
informações e aplicativos nos computadores que ficam em cima da mesa dos usuários, as 
empresas preferem guardar tudo isso em máquinas potentes, que podem estar localizadas em 
qualquer parte do mundo. Essas instalações, que já foram chamadas de fazendas de 
servidores (o nome do equipamentos), são os centros de dados. O acesso aos sistemas é feito 
pela internet, com regras de segurança e programas de proteção. 
 
A quarta grande estratégia da IBM tem caráter geográfico. A companhia planeja concentrar 
boa parte de seus esforços nos mercados emergentes. 
 
Em cinco anos, a previsão da empresa é de que essas iniciativas vão acrescentar 
aproximadamente US$ 20 bilhões ao seu faturamento. É um reforço considerável, mesmo para 
uma empresa do tamanho da IBM. No ano fiscal 2009, a companhia registrou um faturamento 
global de US$ 95,8 bilhões. 
 
Quem estará à frente da "Big Blue" nessa época é uma incógnita. Loughridge desconversa 
quando perguntado sobre a sucessão do atual executivo-chefe ou as indicações de que é um 
dos principais candidatos. "Tchau", diz ele, pegando sua mala. "Tenho que trabalhar".  
 

 
 
Mercados emergentes ganham destaque 
Gustavo Brigatto 
 
Nos próximos cinco anos, os mercados emergentes aumentarão em seis pontos percentuais 
sua relevância no resultado global da IBM, passando a representar 25% do faturamento, 
contra 19% no ano fiscal 2009. Essa, pelo menos, é a previsão da companhia, que vem 
adotando medidas práticas para estimular os negócios nesses países. 
 
"Os mercados emergentes vão representar quase a metade da nossa taxa de crescimento 
anual", diz Mark Loughridge, principal executivo de finanças da IBM. O comando das atividades 
nos países emergentes está nas mãos do peruano Bruno Di Leo, que já foi presidente da IBM 
no Brasil. O escritório central da divisão está localizado em Xangai, na China.  
 
Perguntado sobre o fato de a estratégia colocar no mesmo pacote países com características 
muito distintas, Loughridge diz que as semelhanças entre eles, principalmente do ponto de 
vista econômico, superam as diferenças culturais. "Temos um grande investimento na Índia 
em telecomunicações e acabamos de anunciar uma iniciativa na África na mesma área", diz o 
executivo. 
 
No Brasil, além das oportunidades nos mercados financeiro e de gás e petróleo, a companhia 
pretende explorar negócios ligados à realização da Copa do Mundo e da Olimpíada.  
 
A empresa acaba de inaugurar um centro de pesquisa, com instalações em São Paulo e no Rio, 
para estudar novidades tecnológicas que ajudem na infraestrutura dos eventos e, ao mesmo 
tempo, que melhore sua transmissão via TV ou internet, diz Katharine Frase, vice-presidente 
de pesquisa de negócios emergentes da IBM. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Empresas, p. B3. 


