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São Paulo, 10 de Setembro de 2003 - A International Business Machines (IBM), maior empresa 
global de Tecnologia da Informação (TI) em faturamento, acaba de fechar mundialmente um 
mega contrato de terceirização de toda a área de Recursos Humanos com a gigante do setor de 
higiene e limpeza Procter & Gamble (P&G), dona das marcas Always, Pringles, Tide, Ariel, Crest, 
Pampers e Pantene. O negócio, de US$ 400 milhões, tem prazo de dez anos, e pode ser renovado.  
 
A divisão de consultoria e serviços da IBM, a Business Consulting Services (BCS) - empresa que 
surgiu após a compra da PricewaterhouseCoopers (PwC) no final de 2002 - é quem vai assumir a 
área de RH da P&G. O contrato prevê que a IBM forneça serviços sob demanda de Business 
Transformation Outsourcing (Transformação de Negócios por meio da terceirização) na área de 
RH. Com isso, a IBM será responsável pelo gerenciamento e administração da folha de 
pagamentos, planejamento de remunerações, serviços de expatriados e recolocação, 
administração de viagens e despesas e gestão de dados de recursos humanos.  
 
A P&G optou pela terceirização ao invés de investir na atualização de hardware e software, uma 
vez que grande parte das operações de RH já eram centralizadas pela própria empresa. De acordo 
com o diretor de relações externas da P&G no Brasil, Pedro Martins da Silva, somente o 
gerenciamento da folha de pagamento era feito localmente. Todas as outras operações já eram 
gerenciadas fora do País.  
 
A expectativa da P&G - que já era cliente da IBM tanto em hardware e software quanto em 
serviços - é de reduzir os custos em 20% com o outsourcing. "Trata-se de uma tendência entre as 
grandes empresas, que cada vez mais procuram se focar em seu negócio e deixam a 
administração e gerenciamento de áreas que não são ligadas ao negócio, nas mãos de empresas 
especializadas", diz o vice-presidente para a América Latina da BCS, Pete Martinez. Segundo ele, 
o contrato com a P&G é um dos maiores da IBM na área de outsourcing. "A terceirização de 
serviços de TI está crescendo muito rápido na IBM, especialmente depois da compra da PwC, que 
agregou conhecimento em consultoria à companhia", diz.  
 
Essa tendência é constatada pelos analistas. "As empresas estão cada vez mais complexas e a 
terceirização de atividades ligadas à TI é crescente", diz o gerente de TI da IDC Brasil, Ivair 
Rodrigues.  
 
A P&G emprega 98 mil pessoas em 80 países. Cerca de 800 funcionários da multinacional serão 
absorvidos pela IBM. No Brasil, a P&G conta com uma equipe de 1,2 mil empregados. A 
expectativa é de que alguns brasileiros também sejam integrados à IBM, segundo Silva.  
 
Além dos ativos de TI, a IBM assumirá o aluguel de três prédios do cliente, onde serão 
centralizadas as operações para a P&G, e que estão localizados em San José (Costa Rica), 
Newcastle (Inglaterra), e Manila (Filipinas).  
 
O processo de escolha demorou cinco meses, informa Martinez, da IBM. Ele conta que a data 
prevista para a entrada em vigor do contrato será 1 de janeiro de 2004, quando a IBM assumirá a 
responsabilidade operacional de três centros de prestação de serviços compartilhados de RH. 
Segundo ele, a IBM será responsável pelos investimentos na atualização de hardware, software e 
de aplicativos.  
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