
Estratégia é colocar o cliente no divã 
 
A IBM está realizando mais uma virada em sua longa trajetória de quase oito décadas, em que 
teve de se adaptar aos humores do mercado de tecnologia. Com a aquisição da 
PricewaterhouseCoopers (PwC), em julho do ano passado, a empresa é o principal símbolo da 
tendência do mercado de tecnologia de tentar falar a mesma língua dos clientes.  
 
A compra, avaliada em US$ 3,5 bilhões, fez mais do que impulsionar a divisão de serviços da 
empresa, a IBM Global Services , que, de acordo, com os próprios executivos da empresa, 
prestava consultoria "muito técnica".  
 
A iniciativa reafirmou o rumo da empresa em direção ao mercado de serviços e estabeleceu um 
novo dogma corporativo: antes de vender um produto, a ordem é entender como funcionam os 
processos do cliente.  
 
Para realizar a façanha, a IBM passou a privilegiar profissionais como João Carlos Pissutto, 
consultor do antigo time da Price, que agora trabalha para a nova divisão IBM Business Consulting 
Services. Ele está há nove anos em consultoria, mas antes de se dedicar a orientar clientes, 
passou 14 anos na indústria de produtos de consumo, com destaque para o tempo que passou no 
antigo grupo Brasmotor, que reuniu marcas como Cônsul, Brastemp e Semer.  
 
Pissutto nunca foi da área de tecnologia. Agora, passa 90% do tempo usando recursos modernos 
para aperfeiçoar os processos que já conhece tão bem. No final das contas, o serviço prestado 
pela IBM que sai pelas mãos do especialista inclui 70% de produtos e serviços de tecnologia e 
30% de consultoria negócios.  
 
Essa guinada da empresa - e de Pissutto - foi feita baseada na busca dos clientes pelo retorno do 
que é investido em tecnologia. Uma pesquisa feita recentemente pela IBM entre CIOs e principais 
usuários confirmou o rumo: eles querem que se faça mais com menos.  
 
Mesmo com a informação adicional de que os próprios executivos reconhecem que seu orçamento 
de tecnologia da informação caiu em média 10%. Os motivos vão de crises corporativas a 
projetos como CRM, que não decolaram como esperado. A meta é apostar em projetos menores e 
mais localizados.  
 
Por tudo isso, é preciso colocar o cliente no divã. "Tenho de ter gente capaz de estudar os planos 
de negócios das empresas", constata Sérgio Lozinsky, consultor da IBM Consulting Service. Para 
isso, destacam dois tipos de profissionais. Uns, como o próprio Lozinsky, consultor desde o início 
da carreira, com quase 25 anos de experiência com diversos tipos de problemas em diferentes 
empresas. E o especialista, que a empresa vai buscar no próprio segmento, como Pissutto.  
 
Segundo Lozinsky, políticas internas buscam garantir a independência do consultor. Uma delas é 
recompensar o profissional que resolve o problema do cliente, mesmo que o contrato não envolva 
a venda de produtos ou serviços de tecnologia.  
 
Segundo Lozinky, a aquisição da PricewaterhouseCoopers teria ajudado bastante no processo. "A 
empresa que não dominar o aspecto do negócio do cliente nunca vai ter a posição de líder 
consolidada", afirma o consultor. (R.G.) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2003. 


