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A conferência anual que a IBM faz para os investidores normalmente é realizado no salão de 
algum hotel de Nova York. Mas este ano algo radicalmente diferente está acontecendo. Ela 
iniciará o evento a mais de 15 mil quilômetros de distância, no Bangalore Palace, um grande 
edifício em estilo colonial britânico inspirado no Castelo de Windsor, localizado no coração do 
Vale do Silício da Índia. Os palestrantes dessa extravagância, que acontece hoje e amanhã, 
incluirão o presidente indiano A.P.J. Abdul Kalam e Diya Mirza, a resposta de Bollywood a 
Lindsay Lohan, que será a mestre de cerimônias do evento, do qual deverão participar cerca 
de 10 mil pessoas ligadas à companhia.  
 
Por que todo esse barulho? A IBM está enviando uma mensagem de que a Índia e o resto da 
Ásia são cruciais para o seu futuro - como mercados em rápido crescimento e celeiros de 
talentos que custam pouco, aos quais a IBM precisa recorrer para repelir concorrentes indianos 
incômodos que estão abocanhando participação de mercado que era sua. O número de 
funcionários da IBM na Índia aumentou de 9 mil para 43 mil nos últimos dois anos e meio, 
tornando-o o segundo maior da companhia no mundo, abaixo apenas do grupo que atua nas 
unidades americanas.  
 
Mas a mão-de-obra barata é apenas parte da história. Para a IBM, a globalização quer dizer a 
reorganização de sua força de trabalho de 200 mil pessoas na área de serviços, junto com a 
capacitação e a coordenação de suas operações mundiais para que possa proporcionar serviços 
melhores e mais baratos. Em essência, diz respeito à reorganização da cadeia de fornecimento 
de pessoas.  
 
Sim, essa grande mudança diz respeito a Bangalore, mas também a Tulsa, Oklahoma, onde 
especialistas em contabilidade, de salários modestos, processam papelada para os clientes que 
querem as tarefas feitas nos Estados Unidos; Boulder, Colorado, onde especialistas difíceis de 
serem encontrados consertam problemas em computadores de todas as partes do mundo; e 
Yorktown Heights, Nova York, onde cientistas em laboratórios de pesquisa da IBM que não 
encontram rivais, buscam maneiras de aliviar parte do trabalho dos serviços tecnológicos.  
 
"Algumas pessoas pensam que o mundo está centrado na Índia e pronto", diz o vice-
presidente sênior da companhia, Robert W. Moffat Jr, que está encarregado do processo. "A 
globalização é mais do que isso. Nossos clientes precisam que tenhamos as habilidades certas, 
no lugar e na hora certa."  
 
A IBM até desenvolveu fórmulas matemáticas para dizer quais pessoas devem ser tiradas 
desses vários centros para trabalhar em determinados contratos. Pesquisadores criaram uma 
maneira padrão de descrever as habilidades dentro da companhia, e algoritmos para otimizar 
o uso individual de funcionários. Esse trabalho está sendo empregado em um projeto, o 
Professional Marketplace, que ajuda consultores a formarem equipes a partir dos currículos de 
70 mil funcionários da IBM.  
 
Em julho do ano passado, Moffat foi sondado para ser uma peça crucial na reformulação de 
uma grande porção da força de trabalho da companhia. Ele havia investido US$ 5 bilhões por 
ano nos quatro anos anteriores, na melhoria de eficiências na rede de fornecimento para as 
linhas de produção da IBM. Agora ele está prestes a fazer a mesma coisa com o seu pessoal. 
Este veterano da IBM, há 27 anos na companhia, fez duas apresentações aos diretores da 
companhia e deve falar sobre o assunto no evento em Bangalore.  
 
A transformação que está mexendo com a IBM poderá em breve aparecer em companhias de 
todas as partes. No século XX, a IBM foi uma pioneira no modelo de negócios multinacional. 
Ela criou mini-IBMs em cada país - completas, com suas próprias administrações, linhas de 
produção e operações de serviços. Mas essa abordagem é muito pesada para a cúpula numa 
época em que as enxutas companhias tecnológicas indianas e os fabricantes chineses 
oferecem produtos e serviços de alta qualidade por uma fração do que as multinacionais 
cobram.  



 
Agora a IBM está sendo uma das pioneiras no que chama de operações globalmente 
integradas. A IBM pretende reduzir seus custos e ao mesmo tempo prestar serviços de 
qualidade superior, para que possa ser mais competitiva, fechar mais negócios e acelerar o 
crescimento dos lucros e das receitas. O pensamento é o seguinte: na área de serviços de 
tecnologia, que responde por metade das receitas anuais de US$ 91 bilhões da IBM, a mão-de-
obra barata é necessária mas não suficiente. A companhia precisa juntar funcionários nos 
centros de competência (grupos de pessoas com habilidades específicas) distribuídos pelo 
mundo.  
 
Dessa maneira a IBM pode aproveitar os baixos custos de alguns países, ao mesmo tempo que 
em outros conta com funcionários altamente capacitados bem próximo dos clientes. Ao invés 
de cada unidade de negócios de cada país ter uma força de trabalho inteira, muitas pessoas 
são convocados dos centros de competência.  
 
Um exemplo de como isso pode valer a pena: no passado, muitas instalações de softwares 
para clientes de computadores pessoais (PCs) eram feitas individualmente para cada 
computador por um funcionário da área de tecnologia da informação que passava de uma 
máquina para outra. O custo disso: cerca de US$ 70 por PC. Agora, a IBM possui 200 pessoas 
em Toronto, no Canadá, cuidando de uma fábrica de instalação de softwares para clientes de 
todas as partes do mundo. Eles montam pacotes que são entregues para os computadores por 
meio da internet. O custo: US$ 0,20 por PC.  
 
A IBM não pode se dar ao luxo de fazer essas mudanças gradualmente. As companhias de 
tecnologia indianas, com seus custos baixos e alta qualidade, estão reescrevendo as regras da 
concorrência na indústria de serviços de tecnologia, que movimenta US$ 650 bilhões.  
 
A IBM e outras gigantes tecnológicas ocidentais estão sendo forçadas a realinhar suas forças 
de trabalho. "Após anos enfiando a cabeça na areia, elas estão vendo isso como uma grande 
ameaça", diz Nandan M. Nilekani, diretor-presidente da Infosys Technologies, uma das 
principais concorrentes indianas. "Elas estão reconhecendo as megatendências, mas não estão 
se movimentando com a rapidez suficiente."  
 
É cedo demais para declarar o fim do jogo. A IBM e outras empresas ocidentais possuem laços 
profundos com os clientes e muitos talentos, de modo que os analistas esperam uma 
competição dura. A maioria antecipa que a IBM e a Accenture estão entre os vencedores, 
juntamente com um punhado de companhias indianas. Mas eles alertam que a IBM não pode 
subestimar nada. "Eles ainda precisam percorrer um longo caminho para serem competitivos 
em termos de custos e preços", diz o analista Paul Roehrig do instituto de pesquisa de 
mercado Forrester Research.  
 
Moffat, da IBM, não tem ilusões sobre as dificuldades que a companhia tem pela frente. 
Mesmo depois de anos reinventando a IBM, muitos de seus funcionários se mostram 
inflexíveis. No começo deste ano ele constatou o tamanho do desafio que será conquistar 
corações e mentes. Mais de 10% dos 450 administradores que ele convidou em janeiro para 
uma reunião de três dias com o objetivo de discutir sua iniciativa de globalização, não 
compareceram.  
 
Companhia pretende reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços prestados para ser 
mais competitiva 
 
Moffat não é de gritar, mas deixou claro seu descontentamento quando subiu ao palco do salão 
de bailes do Yacht and Beach Club Resorts (que pertence à Disney), em Orlando, na Flórida, 
em 30 de janeiro. Depois de fazer comentários por cerca de três minutos, Moffat, que tem 49 
anos e um porte atlético, apontou para a platéia e disse que 50 executivos o haviam 
decepcionado. "Você poderia ouvir o som de uma gota caindo no chão", lembra-se George 
Welleck, um vice-presidente que hoje lidera 1.100 engenheiros especializados em softwares de 
bancos de dados, uma das novas competências globais.  
 



Welleck também vinha mostrando ceticismo. Com 25 anos de IBM, ele já havia sofrido com 
reorganizações corporativas que na verdade não mudaram as coisas. Mas ele aprovou a 
estratégia de Moffat depois de ficar sabendo como ela seria implementada, e torceu para que 
essa reorganização fosse diferente.  
 
Depois do briefing, Welleck se reuniu com uma dezena de administradores designados para 
trabalhar com ele. Imediatamente, vários europeus disseram a ele que gostariam de ficar de 
fora. Eles acreditavam que os executivos americanos iriam assumir o controle das coisas e eles 
ficariam relegados a um segundo plano. "Eu prometi que vou globalizar", diz Welleck. Os 
europeus então concordaram em ficar com ele.  
 
Para entender a globalização ao estilo IBM, considere as operações da companhia em Boulder. 
Elas estão localizadas ao pé das Montanhas Rochosas em prédios cor de terra usados entre as 
década de 1960 e 1990 na fabricação de dispositivos de armazenamento de dados. As linhas 
de montagem se foram há muito tempo, mas a força de trabalho de 6.200 funcionários ainda 
se encontra perto do pico de contratações. Muitos deles trabalham em centros de dados que 
atendem cem clientes, e numa unidade de recuperação para clientes cujos computadores 
apresentam problemas.  
 
Os espaços mais importantes são dois centros de comando global quase idênticos. São salas 
grandes parecidas com o centro de controle de missões da Nasa, a agência espacial 
americana. Os engenheiros sentam-se em filas de mesas monitorando telas de computadores 
em busca de sinais de problemas em computadores de 426 centros de dados espalhados pelo 
mundo.  
 
Na parede frontal estão enormes telas eletrônicas que mostram a CNN, mapas com a previsão 
do tempo em todas as partes do mundo e até mesmo um globo que mostra a ocorrência de 
terremotos. Se alguma coisa acontece em qualquer parte do mundo que possa interferir no 
fluxo de bits e bytes, esses especialistas provavelmente ficarão sabendo. Eles convocam os 
especialistas do escritório de Boulder ou dos centros de competências mundiais para colocar as 
coisas nos eixos.  
 
A mudança global da IBM permite que muitas pessoas que gerenciam máquinas e softwares 
em centros de dados, possam ser separadas dos próprios centros. Isso significa que ela pode 
recorrer a talentos de baixo custo na Índia, onde opera uma unidade gêmea da de Boulder, 
para grande parte desse tipo de trabalho.  
 
Alguns dos centros de dados são intercambiáveis, de modo que se a Índia tem problemas, a 
IBM pode encaminhar serviços e pedidos de ajuda para outros lugares. Foi isso o que 
aconteceu em 12 de abril, quando a morte do famoso ator indiano Rajkumar provocou 
tumultos e o fechamento dos escritórios de Bangalore. Para evitar interrupções, a IBM 
rapidamente transferiu os trabalhos de gerenciamento de centros de dados para Boulder e o 
trabalho de assistência técnica para a África do Sul. "Eu aposto que as companhias indianas 
frustraram alguns clientes naquele dia", diz Arvinder Surdhar, vice-presidente da IBM 
encarregado de suporte ao usuário final.  
 
Em algum momento os indianos acabarão construindo grandes redes mundiais de 
entroncamentos de prestação de serviços, mas eles ainda não se igualaram à capacidade da 
IBM na área de pesquisas científicas. É por isso que a IBM uniu suas organizações de serviços 
globais e pesquisas, para levar a automação aos serviços.  
 
Quinze projetos estão sendo realizados e dois deles já estão sendo pilotados de Bangalore. Um 
é deles é um sistema que transforma todos os tipos de serviços em uma série de processos 
padronizados. As tarefas são desmembradas em pedaços e transferidas eletronicamente entre 
as pessoas que trabalham nelas. "É uma fábrica virtual", diz Mahmoud Naghshineh, diretor de 
fornecimento de serviços da IBM Research. Se isso der certo, a companhia acredita que a 
automação permitirá a ela cortar mais de 10% dos custos totais com terceirização, 
proporcionando uma vantagem que outras empresas não terão como igualar facilmente.  
 



Para alguns funcionários altamente capacitados, a iniciativa da globalização oferece a 
oportunidade de melhora de seus perfis dentro da companhia. Um grupo de dez 
programadores respondeu prontamente a Moffat ao formar uma rede mundial de colaborações 
voluntárias para que eles pudessem ajudar uns aos outros com os projetos. Funcionários como 
esses, com habilidades raras e flexibilidade para usá-las de novas maneiras, podem 
praticamente tomar as rédeas de suas carreiras.  
 
Mas muitos outros enfrentam a possibilidade de perder o emprego para pessoas de países em 
desenvolvimento onde a mão-de-obra é mais barata. No ano passado, mais de 15 mil 
funcionários deixaram a empresa num programa de redução de custos.  
 
Tom Kennett, um especialista em softwares que foi demitido da IBM no ano passado, diz que 
foi forçado a treinar seu substituto indiano. "Eles chegaram e disseram: 'seu emprego está 
sendo terceirizado e você vai treinar seu substituto. Se não fizer isso, não receberá o pacote 
de rescisão de contrato'", diz Kennett.  
 
Não há volta para a IBM. Moffat diz que o esforço de globalização ainda está nos estágios 
iniciais, mas ele espera conseguir cerca de um terço do processo de crescimento do lucro por 
ação da IBM através das melhorias de produtividade. As margens operacionais já cresceram 
2,5 pontos percentuais no primeiro trimestre, para 10,3%, na área de serviços.  
 
Mas por enquanto, os investidores não estão mostrando muito interesse. O preço da ação da 
IBM não se mexeu este ano, até agora. No longo prazo, porém, a IBM poderá se mostrar mais 
atraente.  
 
A analista Cindy Shaw da consultoria Moors & Cabot, acredita que a queda das despesas da 
IBM com os planos de previdência e as economias proporcionadas pela globalização, irão 
reforçar os lucros nos próximos dois anos. "Os investidores vão observar o crescimento dos 
lucros. Se eles constatarem isso, ficarão animados", diz ela.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B4. 


