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] PESSOAS

“...pensavam que a IBM era uma empresa de
hardaware, depois uma empresa de computadores,
quando lançamos computadores, então quando
começamos com serviços, pensavam que eramos
uma empresa de serviços. Algum tempo depois,
quando começamos com software, uma empresa
de software. Isso não é verdade, somos uma
empresa de pessoas.”
-- Bruno di Leo
IBM GMU General Manager
IBM = PLANETA INTELIGENTE
IBM = PROGRESSO
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IBM: Um Século de Liderança e Sucesso

“Acredito que a verdadeira diferença entre o sucesso
e o fracasso de uma organização pode ser indicada a
partir de como ela lida com as boas energias e o
talento da suas pessoas.”
Thomas J. Watson Jr., 1963

“...Indivíduos estão em melhor posição para tomar
decisões sobre seu próprio trabalho, desenvolvimento
e carreiras. Esta mudança de controle e tomada de
decisão representa para os IBMista uma relação nova
entre as empresas e indivíduos.”
Samuel J. Palmisano, 2004
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A IBM
 Presença em mais de 170 países
 Mais de 400.000 colaboradores
 Receita de US$ 96 bilhões em 2009
 No 1 em patentes no mundo: 4.914 em

2009.

Inauguração Global Command Center - 2005

 Mais de 20.000 colaboradores no Brasil
 150 clientes no mundo atendidos pela

IBM Brasil
 Mais de 8.000 profissionais contratados

nos últimos 3 anos
Sam Palmisano, IBM CEO - Smarter Cities 2009
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A transformação da IBM: uma jornada contínua…
Para ganhar a confiança dos clientes e acionistas durante os anos difíceis do
início dos anos 90 e, para continuar crescendo no século XXI, a IBM realizou uma
profunda transformação do seu modelo de negócio...

Cidade
mais
Inteligente

1984

1992

2004

2005

2006

2009

... Atualmente, mais de 57% de sua receita vem da prestação de serviços.
© 2009 IBM Corporation

LEADing@IBM

Mercados emergentes da IBM
Matriz Global em Shangai, China.
Sete times de mercados emergentes.

Mais de 140 dos 170
países que a IBM opera
são considerados
mercados emergentes.
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História e distribuição da IBM no Brasil
1917

IBM abre sua primeira filial fora dos EUA

1939

Primeira fábrica da América Latina situada no
Rio de Janeiro

1971

Construída a fábrica de Hortolândia, hoje
utilizada como Centro de Serviços Globais
IBM

2005

IBM transfere sua matriz da América Latina
para São Paulo, com objetivo de ficar mais
próxima dos maiores clientes, que
representam aproximadamente metade da
renda

2006

Inauguração do Centro de Comando Global,
em Hortolândia

2009

Inauguração do novo DataCenter em
Hortolândia

São Paulo Hortolândia Rio de Janeiro Porto Alegre

Belem

Fortaleza
Recife

Goiania
Brasilia

Salvador
Belo Horizonte
Vitoria

Rio de Janeiro

Curitiba

Ribeirao Preto
Uberlandia

Joinville
Londrina

Campinas
Florianopolis

Sorocaba
Sao Paulo

Caxias do Sul

Rio South
Porto Alegre

S. J. Rio Preto

ABC/Baixada
Guarulhos/Vale
Barueri

 Matriz da IBM Brasil está localizada em São Paulo
 IBM Brasil tem escritórios localizados em 21 cidades
 Brasil, Índia e China são os três Centros Estratégicos de Delivery no
mundo.
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 Total de colaboradores: mais de 20.000
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A IBM em números...

US$ 6 B

US$ 10 M

US$ 400 M

56.000

Soluções de Indústria

Segurança

É quanto a IBM investe por ano mundialmente em
Pesquisa em Desenvolvimento sendo pelo 15º ano
consecutivo a Líder Mundial em Patentes.

.. em exportação de serviços pela IBM Brasil em
2008, sendo o maior exportador de serviços brasileiro
e trazendo para o Brasil melhores práticas Mundiais.

Laboratórios em todo o Mundo para as mais diversas
indústrias, trazendo soluções e processos
inovadores para acelerar sua transformação.

.. foi quanto a IBM Brasil investiu em 2008
no desenvolvimento de seus profissionais.

.. alunos foram beneficiados no Brasil pelas
400 instituições que aderiram ao programa
da IBM de parceria com universidades.

Regras rígidas de segurança dos dados para
proteger seu maior diferencial competitivo: a
Informação
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Como fazemos ?
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Líderes de Segunda
Linha
Liderar Organizações
Líderes de Primeira Linha
Liderar Equipes

Líderes Potenciais

Valores IBM

Liderar a
Empresa

Competências

Executivo Sr.
Lider

Modelo de Liderança de
Negócios

Modelo de Desenvolvimento de Liderança
Três pilares como base para todos os níveis

Construir a Fundação de novos Líderes
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Modelo de Desenvolvimento: Competências de Liderança
1. Sociedade com clientes

 Relações duradouras com clientes baseadas em confiança, credibilidade e relevância.

2. Abraçar desafios

 Lidar com situações desafiadoras e complexas energizando e mantendo as pessoas
entusiasmandas e focadas em problemas complexos.

3. Ser exemplo de confiança

 Confiança mútua baseada em respeito, integridade e aceitação das diferenças entre as
pessoas.

4. Permitir o crescimento e desenvolvimento

 Antecipar e eliminar obstáculos que interferem na capacidade das pessoas em entregar valor
ao cliente e buscar o crescimento do negócio.

5. Desenvolver IBMistas e a comunidade

 Dedicar tempo e esforços significativos para desenvolver-se e desenvolver os outros
indivíduos.

6. Paixão pelo futuro da IBM

 Entusiasmo pela capacidade e oportunidade da IBM em impactar nossos clientes e o mundo.

7. Correr Riscos Estratégicos

 Examinar cuidadosamente o ambiente para potencial crescimento e buscar oportunidades,
mesmo em face dos riscos significativos .

8. Julgamento Informado

 Decisões oportunas, equilibrando a necessidade de ação com necessidades de utilizar
informações corretas e fundamentadas.

9. Pensamento Horizontal

 Pensar de forma criativa e fora dos limites, considerar a experiência do cliente e fazer
conexões entre as várias áreas da IBM.

10. Colaboração e Influência

 Criar e promover a integração e colaboração para fazer a coisa certa para a IBM e seus
clientes.
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Modelo: Evolução das Competências

Introduzindo novos temas
 Pensamento Sistemático
 Lidar com incertezas e
ambiguidades
 Adaptação cultural
 Ênfase em resultados através
de comunicações orientadas
 Inspirar o engajamento e
capacitação do funcionário
 Iniciativa e responsabilidade
Transformação
da IBM
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IBM volta a
crescer

Uma companhia global
ajudando a construir um
“Smarter Planet”
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Modelo de Liderança de Negócios e Valores IBM
Visão de Mercado:
 Conhecer os concorrentes e
necessidades dos clientes
 Identificar oportunidades e riscos
Decisão Estratégica
 Definir estratégias e metas
 Alinhar os objetivos das unidades
de negócios e parceiros com os
objetivos estratégicos da IBM
 Tecnologia e valores IBM para
ganhar vantagem competitiva
Foco em Inovação
 Exploração e experimentação para
acompanhar o mercado.
 Amadurecer idéias
a partir de
fontes internas e externas.

“Business Design”
 Levantar informações relevantes
do mercado para ações e decisões
internas.
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Talentos
 Habilidade e compentência para
executar a estratégia
 Motivação e Comprometimento
Organizações Formais
 Estruturas definidas
 Sistemas gerenciais

Clima e Cultura
 Cultura de organização eficaz
incentiva, recompensa e insisti
na execução eficaz das tarefas
críticas

Tarefas Críticas /
Interdependência
 Atividades necessárias para
desenvolver
estratégia
e
exigências do negócio
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Foco de T & D : Competências e 4 disciplinas chaves
Competências e Auto-Conhecimento
Enfrentamos desafios
Somos parceiros do sucesso do
Cliente
Colaboramos Globalmente
Atuamos com uma perspectiva
Sistêmica
Construimos confiança mútua

Influência através de expertise
Trabalhamos para nossa
transformação contínua
Comunicamos para ter impacto
Ajudamos IBMistas a ter sucesso

4 Disciplinas básicas
People Management
& Self Awareness

Estratégia IBM e
Modelo de Negócios

“Feedback”
Estratégia
“Coaching”
BLM
 “Motivação”
Valores e Culturas
 Gerenciamento de
Performance
 Time e Colaboração
Gerenciamento de Talento
Carreira e Desenvolvimento
Diversidade
Liderança

Negócios e Finanças

Ferramentas para
Efeciência

Gerenc. De Budget
Fluência Financeira

Gerenciamento de
“Stakeholders”
Influência e
Negociações
“Networking”
Gerenciamento do
Tempo
Gestão de Mudanças
Tomada de Decisão
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O que diferencia a IBM?
 Liderança é conduzir uma empresa baseada em valores
 Melhores Práticas da IBM:
 IBM está desenvolvendo liderança mais do que nunca
 Empresa com maior performance no setor
 IBM é uma empresa global
 Competências fundamentais estão construindo uma mudança sustentável
para atender as necessidades dos clientes, mercado e ambiente
Jams: Reforçar valores corporativos
 Coerência Global
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O que diferencia a IBM ?
* O que diferencia a IBM:

* Exemplo de melhores práticas:

 Práticas e programas de liderança com forte foco e
estrutura.
- Foco da liderança em desenvolver talentos – tempo,
atenção e compromisso dos executivos de linha.

 Identificação e revisão de talentos mensais e anuais,
planejamento de sucessões, foco de executivos em planos e
ações de desenvolvimento.

 Conexão entre estratégia, inovação e integração.

 Cultura que encoraja colaboração e suporte ao sucesso
mutuo: clientes são prioridades

 Grupo de executivos senior, Time de Inovação e Valor e
suas variações

 Planos de liderança para 5 anos e desenvolvimento de
habilidades técnicas

 “Glocal !”... Desenvolver líderes locais com habilidades
globais.

 Compreender as mudanças necessárias para os
funcionários e fornecer a recursos de auto-desenvolvimento
 “Global Assignments”’- expatriações de curto e longo
prazo, projetos globais sem ter a necessidade de sair do país
 Time de Inovação e Valor
 Cidadania Global – “Corporate Service Corps (CSC)”

18 *Segundo pesquisa realizada pela Hewitt Associates
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Práticas / Programas
- Objetivos  Garantir que a IBM tenha pessoas prontas e competentes para assumir posições de liderança
 Identificação de talentos para assumir posições de liderança no futuro
 Desenvolvimento de plano de sucessões

3 Processos Chaves
1. Planejamento
 Conhecimento detalhado da estratégia de negócio da IBM
 Compreender as necessidades dos mercados emergentes
 Identificar quantidade e características do líder do futuro

2. Identificação e Desenvolvimento
 Mapeamento de toda população com sessões de “calibrasão”
 Fator Básico: Potencial do Funcionário
 Identificar áreas e habilidades chaves para desenvolver os candidatos
 Desenvolver ações e atividades para diminuir os “gaps” de habilidades e
competências necessárias para construir líderes.

Executivos com ajuda do RH
identificam e definem planos de
desenvolvimento e próximas
movimentações de carreira.

3. Revisão de talentos e “Placement”

Executivos senior preparam e
participam
das
revisões
mensais e ciclo anual que é
apresentado ao CEO.

 Revisões mensais de talentos facilita a colocação de pessoas nos lugares
certos na hora certa.
 Revisões anuais com VP SRs. E CEO
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Exemplo: Revisões de Talentos & “Placement”
•Debate entre Todos Executivos
•Planejamento Organizacional
•Mulheres
Requerimentos:
YYYYY
Candidato Líder: XXXXXXX

- Outros Candidatos: YYYYYYY

ORG / BU

Experiência
YYYYYYYYYYYYYYYY

XXXXX
Posição Corrente
Cantora
Date in Pos

Date in Band

YOS

Jan2009

Jan1999

xx

Band

Ult Pot

Mentor

10

X

XXX

PBC 2009

PBC 2008

PBC 2007

1

2+

1
Liderança
Client Partnering

Quando?
2011
Key Skills

Strategic Risk Taking

D

Collaborative Influence S

Earning Trust

S

Embracing Challenge

D

Enabling Perfor. & Growth

D

Thinking Horizontally

S

Develop. IBM People & Comm.

S

Informed Judgment

D

Passion for IBM's Future

S

E- Extraordinary

D

Pipeline para:
Job YYYYYYY

S – Strenght

XXXXX
XXXXXX

D - Demonstrated Competence P - Pre-requisite
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Corporate Service Corps (CSC)
O que é o Corporate Service Corps?
 Componente do Portfólio para formar os Cidadãos Globais da IBM
 Programa de voluntariado que leva IBMistas de alto potencial para trabalhar em países
emergentes.
 Oportunidades de trabalho em ONG’s, instituições de ensino e agências do governo.
 Foco:

- Ajudar IBMistas desenvolver habilidades de liderença e se tornarem cidadões globais.
- Aumentar as expectativas sociais através de práticas de negócios mais responsáveis e
sustentáveis.
 América Latina: 60 IBMistas / 12 países diferentes.

Source: If applicable, describe source origin
22
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Corporate Service Corps: Uma História
● Participante: Veronica Abella Ciganda / Países Residente: Uruguay
● Local da viagem: Nelspruit, Africa do Sul (Província de Mpumalanga)
● Data do programa: 19 de Junho – 19 de Julho, 2009
● Local das Organizações e Projetos:
Against Crime Mpumalanga (BAC)
– Projeto: Integrar Tecnologia para diminuir a criminalidade e
desenvolver um ambiente para o turismo.
Mpumalanga Tourism and Parks Agency (MTPA)
– Projeto A: Estratégia de desenvolvimento de Turismo Aéreo
– Projeto B: SADC desenvolvimento e implementação de rotas
Mpumalanga Economic Growth Agency (MEGA)
– Projeto A: Suporte à Indústria de Transformação em
Mpumalanga
– Projeto B: Análise comparativa de Mpumalanga como destino
preferido para investimentos

“Apliquei para ver como as coisas são realizadas em outra parte do mundo, assim
posso usar esses aprendizados em minhas funções atuais e futuras da IBM”
- Veronica Abella
Recursos Humanos América Latina
23
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Corporate Service Corps (CSC)
Benefícios

Para os Voluntários

Para a IBM

Para os clientes CSC /
países afitriões /
sociedade
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 Oportunidade de adiquirir habilidades e capacidade para se tornarem líderes
globais.
 Tonar-se um Cidadão Global.
 Melhor entendimento das operações da IBM como uma empresa global.
 Enriquecer os conhecimento sobre os problemas básicos da sociedade.
 Líderes motivados e preparados para o futuro
 Possibilitar o “Global Integrated Enterprise” e conduzir o “Smarter Planet”.
 Retenção de funcionários, aumento da satisfação e performance.
 Investimento na carreira e desenvolvimento dos funcionários.
 Responsabilidade social, marca/reputação no mercado
 Projetos de consultoria que envolvem qualidade e experiência em tecnologia,
processos e marketing dos profissionais da IBM.
 Impacto econômico e social com a implementação de melhores práticas de negócios.
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IBMistas como Cidadãos Globais
Cidadãos Globais

 Vou ao trabalho
apenas para
trabalhar.
 Considerações
com a sociedade
estão fora das
discussões de
trabalho.

 Tenho orgulho em
trabalhar para uma
empresa com fortes
credenciais sociais.
 Sempre estou
envolvido com
dedicação no meu
trabalho e em ações
voluntárias.

 Entendo e estou motivado por:
 “A inovação é o que importa para o
mundo”.
 “Global Integrated Enterprise”, requer
conhecimento de diferentes culturas e
valores sociais em escala global.
 Integração entre nosso negócio e
estratégias sociais que possibilitem
impactos positivos da globalização.
 Entendo que a oportunidade de
trabalhar na IBM, posso ter a chance
de desenvolver minha carreira e
contribuir com o negócio da empresa e
a sociedade.

Líderes Globais
 Liderar e trabalhar com times multiculturais.
 Entender as diferenças culturais
entre os países.
 Habilidade e experiência em abordar
desafios sociais, educacionais e
ambientais.
 Manter os padrões mais elevados de
integridade como um cidadão global
IBM.
 Manter os padrões mais elevados de
integridade como um cidadão global
IBM.
 Habilidade em desenvolver relações
com o setor social, governos locais,
ONG’s e fatores chaves que
influenciam
os
mercados
emergentes.

Isso requer conhecimento do IBM’s “Global and Integrated Enterprise” e das etratégias
do “Smarter Planet” e possibilita para o desenvolvimento e contribuição de cada
indivíduo, como a também a motivação em estar envolvido com trabalhos voltados
para o bem da sociedade.
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Perguntas/
Comentários
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OBRIGADO !
betoc@br.ibm.com
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