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Os novos negócios
Reportagem da revista
Fast Company conta
como a IBM, em um
esforço para alimentar
novos negócios, está
colocando seus melhores
e mais brilhantes
talentos no comando
de iniciativas arriscadas

tava levando tamanho golpe, e tão
repentinamente. Até então, ele era
um executivo "quente" da IBM.
Em uma cultura em que o status é
determinado em grande parte pelo
número de pessoas que trabalham
sob sua supervisão e por quanto de
receita elas geram, Adkins era uma
estrela.

Ele dirigia a divisão Unix, uma
unidade vital, com 35 mil funcio-
nários e US$ 4 bilhões em vendas.
Mas chegou o dia, cinco anos atrás,
em que lhe tiraram todo o status e
todo o poder. Ele foi realocado para
uma área de negócio que não gerava
receita alguma e que, na verdade,
nem existia ainda.

Até mesmo o nome do novo
negócio, "computação difusa",
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od Adkins não con-
seguia entender por
que sua carreira es-
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e de onde eles vêm
soava abstrato e estranho. E agora
ele não tinha nenhum funcionário
reportando-se a ele. Parecia até que
era o jeito da empresa de mostrar a
um executivo sênior que ninguém o
queria lá. "O que eu vou dizer para
minha mãe?", pensou Adkins.

"Ele achou que estava sendo de-
mitido", recorda J. Bruce Harreld,
vice-presidente da IBM na área de
estratégia e uma das pessoas na or-
ganização que bancaram a indicação
de Adkins. O então presidente da
empresa, Samuel J. Palmisano, pre-
cisou conversar pessoalmente com
Adkins e reafirmar sua importância
para a companhia.

Na verdade, Adkins estava sendo
promovido, mas isso era difícil de
entender, uma vez que a nova cul-
tura corporativa que Palmisano e
Harreld estavam tentando instituir
era um desvio assustador em relação
aos caminhos tradicionais da IBM.

Cinco anos antes, a empresa
estava apenas iniciando uma mu-
dança radical em sua atitude quanto
à criação e à alimentação de novos
empreendimentos. Como em outras
companhias tradicionais, na IBM
também sempre surgiram muitas
idéias promissoras, mas que dificil-
mente iam para a frente. Uma das
razões para isso era que os execu-
tivos mais talentosos e experientes,
como Adkins, cuidavam de negócios
grandes e já estabelecidos. Esses
negócios garantiam as vendas e os
lucros do presente, mas envolviam
o risco de novos esforços, que ga-
rantiriam o crescimento e o futuro
da organização.

O que Palmisano desejava que
Adkins fizesse era, na verdade, bem
mais difícil do que comandar uma
operação de bilhões de dólares.
Era criar uma operação do nada.
E foi o que Adkins rapidamente
conseguiu.

Três anos depois, em 2003, o
novo negócio, especializado em
aplicar tecnologia wirekss para levar
o computador além dos escritórios e
residências, a lugares como o carro
—com sistemas de navegação por
comando de voz-, já havia alcançado
vendas anuais da ordem de US$ 2,4
bilhões.

Adkins foi um dos primeiros a
desenvolver o que a IBM chama
de "oportunidades de negócios
emergentes" (ou EBO, na sigla
em inglês para "emerging-business
opportunities"). A missão é encon-
trar áreas inteiramente novas para
a IBM e fazer com que se tornem
negócios bilionários em cinco a
sete anos.

Até agora o programa tem sido
um sucesso e oferece uma lição em
um campo que costuma ser desafia-
dor para as grandes organizações.
"Inovações que rompam barreiras
têm sido difíceis de obter nas gran-
des companhias estabelecidas",
afirma Gina O'Connor, professora
do Rensselaer Polytechnic Insti-
tute e autora, com Richard Leifer
e Christopher M. McDermott, do
livro Radical Innovation: How Mature
Companies Can Outsmart Upstarts (ed.
Harvard Business School Press). "Os
projetos acabam sendo encerrados
antes de dar frutos, porque não con-

tam com parâmetros de avaliação
adequados e porque a alta gerência
perde a paciência", explica.

H arreld, que comanda o pro-
grama da IBM, prometeu
à direção da empresa que

as EBOs sozinhas gerariam dois
pontos percentuais de crescimento
para a companhia. Isso significa
US$ 2 bilhões de novas receitas por
ano. Os resultados já obtidos, en-
tretanto, superaram bastante todas
as expectativas. Desde o início do
programa, em 2000, a IBM lançou
25 EBOs. Três delas fracassaram e
foram encerradas, mas as demais 22
geram hoje urna receita anual de
US$ 15 bilhões -número que tem
crescido mais de 40% por ano.

O impacto da iniciativa, entre-
tanto, vai além dos resultados ime-
diatos. Esses novos negócios inter-
nos começam a influenciar a cultura
corporativa da IBM. "Por meio das
EBOs, a IBM tem-se tornado algo
próximo a uma learning organization
[a organização com capacidade de
aprender continuamente]", diz
Caroline Kovac, que desenvolveu
um novo negocio, de US$ l bilhão
em receita e mil funcionários, na
área de computação para clientes
que lidam com as "ciências da vida",
como as empresas farmacêuticas e
de biotecnologia.

"Estamos nos tornando mais
dispostos a experimentar, a aceitar o
fracasso, aprender com ele e seguir
em frente. Isso já é quase parte de
nossa cultura e de nossos processos
oficiais. Hoje, liderar uma EBO é
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Com postura defensiva clássica, a IBM
recompensava resultados de curto prazo,
em mercados já existentes, e relutava em
dedicar-se a iniciativas arriscadas

um cargo realmente desejado na
IBM", explica Kovac.

A idéia do programa surgiu em
setembro de 1999, quando
Lou Gerstner Jr., então pre-

sidente da IBM, estava trabalhando
em casa em pleno domingo. Lendo
um relatório mensal, ele encontrou
uma linha meio escondida dizendo
que pressões do atual trimestre ha-
viam forçado uma unidade a cortar
custos, interrompendo os esforços
relativos a uma nova e promissora
área. Gerstner, conhecido por seu
temperamento forte, ficou enrai-
vecido. Quão freqüentemente isso
ocorria? -era o que queria saber.

Como líder da área de estraté-
gia, Harreld analisou a questão e
encontrou um comportamento-
padrão na empresa, documentado
em 22 estudos de caso. A IBM tinha
muitas novas idéias —seus famosos
laboratórios de pesquisa registravam
milhares de patentes por ano-, mas
era extremamente difícil transformá-
las em novos negócios. A compa-
nhia já havia produzido invenções
importantes que, depois, outras
empresas usaram para erguer-se,
como a Oracle e a Cisco.

Qual era a raiz do problema?,
perguntava Harreld. Com postura
defensiva clássica, a IBM recom-
pensava resultados de curto prazo,

em mercados já existentes, e relu-
tava em dedicar atenção, recursos,
tempo e talentos para iniciativas
arriscadas. "Tudo se baseava no
período corrente, não no futuro",
diz David C. Dobson, especialista em
planejamento estratégico da IBM e
atualmente o vice de Harreld.

Nem Gerstner nem Harreld
gastavam muito tempo com novos
negócios. Também não colocavam
suas equipes de ponta para coman-
dá-los. "Relegávamos esse campo
aos mais inexperientes", admite
Harreld. Foi então que eles perce-
beram que deviam assumir o risco
de tirar profissionais como Adkins
do negócio principal e colocá-los
em projetos que não se encaixavam
nas divisões corporativas existentes,
mas tinham potencial.

As melhores novas idéias de
negócios emergentes surgiram
principalmente de conversas com
clientes ou de pessoas de fora,
como capitalistas de risco, mais do
que dos pesquisadores da própria
IBM, que se concentravam em
tecnologias avançadas que não se
pagariam em um horizonte entre
cinco e sete anos.

"Não estou interessado em
novas tecnologias", diz Harreld.
"Estou interessado em desenvolver
negócios. Muitas vezes, acho que as
idéias que saem dos pesquisadores
são realmente boas do ponto de
vista técnico, mas demandam muito
trabalho para se transformar em
negócios", explica.

Depois de Harreld levar em
consideração centenas de sugestões,
selecionar uma idéia e escolher um
líder para ela, o executivo deixa a
cena, algumas vezes com não mais
do que um colega, para iniciar o
negócio. Depois disso, Harreld se
encontra com cada um dos líderes
e separadamente por três ou quatro
horas uma vez por mês. E aí que os
problemas culturais começam.

No início, o processo é confuso
e difícil para o executivo "trans-
plantado", preso aos paradigmas
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de comandar um departamento
estabelecido. "Leva pelo menos
uns quatro meses, tanto para mim
como para eles, deixar as besteiras
de lado", conta Harreld. "Em um
negócio estabelecido, trata-se apenas
de manter as coisas sob controle.
Esses 'caras' são tão presos que você
os leva para um negócio novo e é
quase cômico", acrescenta.

Quando embarcou na nova
empreitada, Adkins foi ao primeiro
encontro mensal com Harreld para
garantir que não havia problemas.
"Ele vinha de uma cultura em que
o executivo sênior sentia que devia
ter todas as respostas a todas as
questões e lidar com os problemas
sozinho", explica Gari Cohen, que
ajudou Harreld a tocar o programa
EBO desde o início até recentemen-
te. "Você compreende um negócio
maduro porque ele tem um nível
de previsibilidade. Mas, em uma
EBO, há muito que você ignora,
que tem de descobrir, aprender e
corrigir", afirma.

O segundo impacto cultural
surge quando os líderes das EBOs
tentam formar seu império, conta
Harreld. "Todos tentam compor um
staff, porque, em uma companhia
como esta, como você mede o status?
Primeiro, pela receita. Segundo,
pelas pessoas. Já tendo comandado e
construído negócios, eu aprendi, da
maneira mais difícil, que você não
deve sair contratando antes de ter
clareza sobre as coisas", garante.

Os líderes das EBOs começam
colocando à prova o conceito por
trás do novo negócio por meio de
pequenos pilotos. Eles tentam ir
fundo em experimentos de mercado
envolvendo apenas alguns consu-
midores proeminentes. "O fato de
que seu negócio vai agregar US$ l
milhão ou US$ 50 milhões pode não
ser um bom parâmetro nesse mo-
mento. Esse trabalho lhe dirá muito
sobre se os consumidores e clientes
acham que o que você está fazendo
tem ou não valor", diz Cohen. Se os
pequenos pilotos alcançam marcos

específicos de sucesso, somente en-
tão a IBM toma a decisão de destinar
recursos aos projetos.

Aexperiência de Kovac no
projeto Ciências da Vida é
um bom exemplo de como

uma EBO realmente decola. Essa
era uma área inexplorada pela equi-
pe de vendas da IBM. A empresa
atendia as grandes companhias
farmacêuticas, mas apenas para ven-
der computadores e softwares para
as atividades administrativas, como
contabilidade e folha de pagamento,
nada para o trabalho essencial de
pesquisa científica.

Entretanto, a partir do momento
em que o poder da computação
começou a abrir novas e extraordi-
nárias oportunidades -por exemplo,
o Projeto Genoma Humano—, a
IBM vislumbrou a oportunidade de
vender ferramentas de informática
para cientistas de ponta.

A Big Blue, como a companhia
é conhecida no mercado acionário,
também precisava chegar às nume-
rosas pequenas e médias empresas
de biotecnologia. No passado, esses
negócios seriam abordados —se é
que fossem- pela mesma força de
vendas que atendia outras pequenas

e médias empresas, como supermer-
cados. Os vendedores não possuíam
conhecimento específico sobre
as necessidades de pesquisadores
médicos.

Kovac compreendia esse am-
biente, uma vez que é formada
em química, com pós-doutorado
na University of Califórnia, em
Berkeley. Iniciando o trabalho em
2000, "estávamos provavelmente um
pouco atrasados no campo da com-
putação de alta performance voltada
para as ciências da vida", lembra ela.
"Portanto, precisávamos de algumas
vitórias significativas."

A IBM não era realmente ativa
em relação aos primeiros projetos
envolvendo o genoma, mas perce-
beu a oportunidade de utilizar seu
software de banco de dados para
estudos, novos e até mais amplos,
sobre proteínas. Foi então que Ko-
vac ajudou a recrutar profissionais
na Johns Hopkins University e no
National Institute of Health.

Em 2003, essa EBO da IBM já
faturava US$ l bilhão por ano, e
metade de sua receita provinha de
pequenas e médias empresas com
as quais a IBM não havia lidado.
Kovac foi recompensada quando
a IBM colocou todos os outros
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clientes de cuidados com a saúde
em sua divisão, o que a fez ganhar
domínio sobre um "feudo" de
US$ 4,8 bilhões de receita por ano.

Hoje Kovac lidera também uma
nova EBO, focada em um conceito
mais específico que a IBM chama de
"medicina baseada na informática".
O objetivo é reunir extensos ban-
cos de dados e utilizar o poder da
computação para gerar tratamentos
médicos melhores e mais persona-
lizados. Um dos usuários piloto do
projeto é a famosa Mayo Clinic, que
já disponibilizou os registros sobre
seus 4,4 milhões de pacientes para
um banco de dados que pode ser
acessado por seus 2,4 mil médicos.
Esses profissionais usam o banco de
dados para pesquisar casos seme-
lhantes aos que eles estão tratando
no momento -o que pode contri-
buir para abordagens mais eficazes,
como menores efeitos colaterais. Em
2005, o novo negócio da IBM deve
registrar um faturamento de cente-
nas de milhões de dólares, com alta
perspectiva de crescimento.

Kovac diz que as EBOs ideais são
negócios em que o "ponto máximo"
está a uma distância de dois a três
anos no tempo. Assim, agora é o
momento crucial para colocar o
conceito à prova, estabelecer rela-
cionamentos-chave com o mercado
e se posicionar como líder, antes de
um eventual boom.

Oprograma de EBOs foi lan-
çado por Gerstner e ganhou
velocidade com seu sucessor

na presidência executiva, Palmisano.
O ponto de contato de todo o pro-

cesso tem sido Harreld, que ainda se
reúne mensalmente com cada líder
de projeto.

Muitas vezes essas reuniões
acontecem na sala de conferências,
ao redor de uma mesa com duas
grandes jarras de vidro: uma com a
etiqueta Valium (na verdade, con-
tém pretzels) e outra com a etiqueta
Novocaine (na verdade, contém
balas de goma). As j arras são rema-
nescentes das tensas reuniões da
IBM na década de 1990, quando
Gerstner estava liderando o esforço
da empresa para virar o jogo.

O próprio Gerstner recrutou
Harreld para a IBM em 1995. De
certa forma, suas trajetórias são

uma das EBOs da IBM é dedicada à
medicina baseada na informática. Agora seu
conceito está sendo posto à prova, antes
que aconteça um eventual boom

semelhantes. Ambos eram consul-
tores de management e se tornaram
executivos de grandes empresas de
alimentação -Gerstner na McKinsey
e depois na Nabisco; Harreld no
Boston Consulting Group e depois
na Kraft. Após um período como
diretor de informação na Kraft,
Harreld lecionou na Harvard e na
Northwestern. Foi quando Gerstner
o chamou e disse: "Você tem de
voltar para o mundo real".

Os números de Harreld no que
diz respeito às EBOs da IBM são
impressionantes. Destacam-se o
negócio de US$ 2 bilhões que cobra
por consultoria sobre o software livre
Linux e uma EBO especializada em
mídia digital que ajuda as empresas
a lidar com vídeo, áudio e imagens
e que se tornou um negócio de
US$ 1,7 bilhão em três anos. Al-
gumas de suas iniciativas mais re-
centes envolvem áreas geográficas
específicas, como China, índia e
Brasil. Esses três mercados juntos
representam uma oportunidade
estimada em US$ 60 bilhões para
fornecedores de tecnologia da
informação.

Contudo, nem todas as iniciativas
de Harreld com as EBOs foram bem-
sucedidas -algumas delas tentando
aproveitar o boom da Internet pouco
antes do estouro da bolha, em 2001.
Quando um piloto não funciona,
Harreld rapidamente "mata" a EBO
e encontra outra posição de des-
taque na organização para o líder
que assumiu o risco. "E importante
celebrar fracassos, porque você
aprendeu alguma coisa com eles.
E é difícil fazer isso tão cedo na
carreira. O objetivo de Palmisano é
que o espírito das EBOs se espalhe
pela IBM. Nossa missão não está
completa, mas já há uma mudança
profunda." O
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