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PARTE I - CONCEITOS DO TRABALHO 
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CAPITULO I- A QUESTAO CULTURAL 



I-A QUESTAO CULTURAL 

a)A SOCIALIZAÇAO PRIMARIA E SECUNDARIA NO PROCESSO 

DE TRANSMISSAO CULTURAL 

De acordo com Berger e Luckmann, a sociedade é uma 

realidade objetiva e subjetiva e qualquer compreensao 

teórica relativa à mesma deve abranger os dois aspectos. O 

individuo exterioriza seu ser no mundo social e interioriza 

este como realidade objetiva, em uma relaçao dialética com o 

mundo social. 

O individuo nasceria com propensao à sociabilidade 

e passaria por um processo no qual seria induzido a tomar 

parte na dialética social, ou seja, a socializaçao. 

De acordo com Maria Teresa Fleury, em seu texto 

"Estórias, Mitos, Heróis, Cultura Organizacional e Relaçao 

de Trabalho", O processo de socializaçao primária é aquele 

onde o individuo torna-se membro da sociedade a partir do 

contato com seus outros significativos, ou seja, com seus 

pais e parentes, pessoas próximas, que mediatizam o mundo 

para ·ele, . apresentando-o como realidade objetiva, 
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selecionando aspectos que consideram importantes a serem 

transmitidos de acordo com sua posiç~o na estrutura social e 

em funç~o de suas idiossincrasias pessoais 1 

A socializaç~o secundária é a interiorizaç~o de 

"submundos " institucionais ou baseados em instituiçOes. E a 

aquisiç~o do conhecimento de funçOes especificas, funçoes 

direta ou indiretamente com raizes na divis~o do trabalho. 2 

A socializaç~o secundária exige a aquisiç~o de 

vocábulos especificas de funçoes, a partir da interiorizaç~o 

de campos semanticos que estruturam interpretaçOes e 

condutas de rotina em determinada área institucional, 

segundo os autores. A socializaç~o secundária também exige 

ao menos rudimentos de um aparelho legitimador, acompanhado 

de simbolos rituais ou materiais. A linguagem referente a 

cada instituiç~o é própria a ela, podendo ter um caráter 

instrumental bem como é criado todo um corpo de imagens e 

alegorias que têm como base esta linguagem, conforme 

descrevem Berger e Luckmann. 

Existe também uma multiplicidade de cerimOnias e 

objetos fisicos representativos da instituiç~o bem como 

1 Ver FLEURY,Maria Thereza,"EstOrias,Mitos,HerOis,Cultura 
Organizacional e Relaç~o de Trab e relaç~o de 
trabalho",Revista de Administraç~o de Empresas,S~o Paulo, 
Fundaç~o Getúlio Vargas, pp 7-16,out-dez 1987 
2 - Ver BERGER,Peter,e LUCKMANN,Thomas, " A Construç~o 
Social da Realidade",Petr6polis,Vozes,,1989 
Ver BERGER,Peter, "Perspectivas Sociológicas",Petropolis, 
Ed Vozes, ,1989. 
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desde simples máximas até complexas construçOes mitológicas 

que legitimarao e sustentarao o corpo de significados e 

conceitos próprios a ela. 

Dentro do universo simbólico pertencente àquela 

sociedade, o submundo institucional onde o individuo passa 

por sua socializaçao secundária pode ser mais ou menos 

valorizado socialmente, pode ter um maior ou menor "status" 

social. 

Como diz Pierre Bourdieu " Ceux qui occupent les 

positions dominées dans !'espace social sont aussi situés en 

des positions dominées dans le champ de production 

symbolique··, o que ocorre em termos probabilisticos, segundo 

o autor. 

Desta forma é possivel afirmar-se que agentes 

sociais oriundos da mesma classe social provavelmente terao 

acesso a capitais sociais, simbólicos, culturais, etc ... , 

semelhantes, compartilhando de elementos culturais como 

hábitos, crenças, valores, tradiçOes, de uma linguagem, de 

conceitos, ou seja, de uma visao de mundo similar. 
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b)CULTURA ORGANIZACIONAL 

Existem inúmeras definiçoes de cultura. A cultura 

é um tema complexo que pode ser considerado em inúmeros 

aspectos. 

Como cita Maria Esther de Freitas em sua tese de 

mestrado, Leslie White, antropólogo americano contemporâneo 

considera que a cultura relaciona-se aos simbolos. Para ele, 

todo o comportamento humano se origina no uso de 

simbolos."Foi o simbolo que transformou nossos ancestrais 

antrópodes em 

de simbolos. 

homens e f~-los humanos. Toda cultura depende 

E o exercicio da faculdade humana de 

simbolização que cria a cultura e o uso de simbolos que 

,torna possivel sua perpetuação." 

De acordo com Gareth Morgan e Peter J Frost, 

simbolos sao signos que expressam muito mais que seu 

significado intrinsico, eles sao um corpo dotado de 

significaçao e representam algum padrao de sentido mais 

amplo. 

Uma importante caracteristica que diferencia 

signos de simbolos é que todos os simbolos sao criados 

subjetivamente e sao investidos de um tipo particular de 
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significado subjetivo. Signos meramente indicam ou 

significam o relacionamento entre diferentes elementos. 

Enquanto todos os simbolos sao signos, nem todos os signos 

sao simbolos. 

Eles exemplificam a questao dizendo que as nuvens 

negras podem significar a aproximaçao de chuva simplesmente, 

e a fumaça pode significar meramente fogo. Assim, sao 

signos. Mas se as nuves negras significam a aproximaçao do 

deus da chuva para alguma tribo isolada e a fumaça 

significa o deus do fogo, investidos de significados 

subjetivos deste tipo, signos tornam-se simbolos que podem 

ser inseridos dentro de complexos padrOes culturais. 

O papel dos simbolos e do simbolismo ( a prática 

da representaçao simbólica ) dentro das mais sagradas e 

ritualizadas situaçOes 

reconhecida. 

da vida humana é desta forma 

Estas realizaçOes sAo distinguidas pelo uso 

consciente do simbolismo como meio de expressar e sustentar 

padrOes válidos de atividades e crenças. Como exemplo pode

se citar simbolos como a cruz para o cristianismo e a coroa 

para a monarquia. 

VAries elementos podem ser considerados simbolos, 

em uma vasta gama de possibilidades. 
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Objetos, açOes, como um aperto de maos, eventos, 

como o aniversário de uma pessoa, imagens, como sonhos, 

etc ... 

Os 

complexidade, 

simbolos sao 

eles podem 

considerados 

ser criados 

em seu grau de 

consciente ou 

incoscientemente. O mesmo simbolo pode ter significados 

diferentes para pessoas diferentes. 

Segundo Berger e 

Thereza Fleury, a cultura 

interações simbólicas e é 

Luckmann, citados 

é fruto de um 

constituida por 

por Maria 

sistema - de 

formas de 

expressao de um determinado grupo social, tais como a 

produçao de signos, linguagem, simbolos, mitos, rituais, 

cerimOnias, tabus, heróis, histórias, valores, arte, formas 

de comportamento, hábitos, etc ... , representativos da "visao 

de mundo " deste grupo e que viabilizariam a comunicaçao 

entre os seus membros, permitindo o desenvolvimento de uma 

atividade comum. 

Os grupos sociais possuiriam culturas 

diferenciadas pois teria possibilidades de acesso distintas 

às diversas formas de capital próprias a cada campo que 

compoe o espaço social, como capital econOmico, cultural, 

simbólico, etc. 
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A cada organizaçao corresponde um grupo de pessoas 

em constante interaçào simbólica, expressando-se através de 

uma cultura comum. 

A organizaçao atrai e seleciona pessoas com um 

determinado perfil jA estabelecido a fim de perpetuar sua 

atividade e sua cultura. Além disso, as pessoas que se 

integram ao grupo organizacional serao influenciadas e 

modeladas pela cultura desta organizaçao, expressando-se de 

acordo com a mesma. 

HaverA, pois, uma tendência à homogeinizaçao do 

grupo dentro da organizaçao, podendo as pessoas no entanto 

introduzirem mudanças no seio da empresa de acordo com seu 

poder, sua esfera de atuaçao e sua posiçao na mesma. 

A DEFINIÇAO DE SCHEIN DENTRO DE UM CONTEXTO 

PRATICO DE ADAPTAÇAO E MUDANÇA CULTURAL 

A cultura de uma organizaçao é percebida através 

dos signos, da linguagem, dos simbolos e imagens, histórias 

e mitos, rituais, heróis e cerimônias, hAbitos e valores que 

permeiam esta organizaçao, além dos objetos visiveis e 

fisicos da mesma, tais como a arquitetura, móveis, espaço 

fisico, etc ... 
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Uma organizaçao pretende perpetuar-se, lutando 

pela manutençao e pelo/desenvolvimento de suas atividades. 

A fim de perpetuar-se, o grupo organizacional 

desenvolve um conjunto de premissas básicas que foram 

estabelecidas, descobertas ou desenvolvidas no processo de 

aprendizagem de soluçao de problemas de adaptação externa e 

de integração interna. 

Estas premissas, tendo funcionado suficientemente 

bem, foram consideradas válidas, devendo, pois, serem 

ensinadas aos outros membros como a forma correta de 

perceber, pensar e sentir em relaçao àqueles 

-problemas.Estas premissas compOem a cultura da organizaçao, 

segundo Schein3
• 

Desde que uma organizaçao tenha uma cultura forte 

e a liderança ou grupo dominante permaneçam estáveis, a 

cultura conseguirá sobreviver mesmo que haja elevadas taxas 

de substituiçao nos escalOes inferiores ou entre membros de 

pouca influência na estrutura. 

Pode haver em uma organizaçao relativamente 

descentralizada uma cultura em comum e subculturas 

desenvolvidas em diferentes áreas ou departamentos. 

3 Ver SCHEIN,"Coming to a New Awareness of Organizational 
Culture"Sloan Management Review,Winter,1984 
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A liderança sempre desempenhará papel fundamental 

durante aqueles momentos em que o grupo se defronta com 

novos problemas e deve desenvolver novas respostas para as 

situaçoes. 

Para Schein, uma das funçoes cruciais da liderança 

é prover diretrizes quando o modo habitual de fazer as 

coisas nao mais funcione ou quando mudanças drásticas no 

ambiente exijam novas respostas. 

Nesse momento, 

descoberta de novas e 

a liderança deve nao só garantir a 

melhores soluçoes, mas também 

proporcionar alguma segurança que ajude o grupo a tolerar as 

dificuldades do abandono das antigas e estáveis maneiras de 

agir, enquanto as novas sao aprendidas e experimentadas. 

A cultura, para Schein, vai além das normas e 

valores de um grupo no aspecto de que ela é um resultado 

último de repetidos êxitos e um processo de gradual 

aquisiçao de certeza das coisas. 

O que faz algo se tornar "cultural" é a qualidade 

de "ser tomado por certo" que torna as premissas básicas 

imunes ao questionamento. 

A cultura é algo em perpétua formaçao, pois sempre 

há em andamento algum tipo de aprendizado sobre como se 
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relacionar com 

internas. 

o ambiente e administrar as questoes 

coisas que 

tenham se 

grupo. 

O processo evolucionário nao muda, porém, aquelas 

se encontram assimiladas tao profundamente que 

tornado elemento de estabilidade da existência do 

c)OS UNIVERSOS DE SIGNIFICAÇAO 

A medida em que a sociedade vai se tornando mais 

especializada, o conhecimento especializa-se também em 

funçao dos diferentes grupos sociais que a compOem. Estes 

grupos possuem uma cultura que lhes é própria e que 

pretendem ser a legitima, a "correta", a "verdadeira" ou a 

"melhor". Há uma disputa pelo monopólio do saber legitimo, 

uma luta que envolve o acesso as posiçOes de poder.A cultura 

própria a cada grupo conserva sua funçao de permitir a 

comunicaçao entre os seus membros e permitir o 

desenvolvimento de uma atividade comum, mas passa a ter uma 

funçao ideológica à medida em que o grupo pretende estender 

sua visao particular de realidade a toda a sociedade, 

fazendo de sua cultura o Universo Simbólico da sociedade 

como um todo. 

Maria Thereza Fleury, ao tratar deste assunto, 

ressalta o fato de que a cultura pode ou nao possuir esta 
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funçao ideológica, passando a tê-la apenas quando visa 

legitimar posiçOes de poder a partir de suas definiçOes. 

A cultura, em sua possivel funçao ideológica, 

teria o fim de ocultar as relaçoes de dominaçao existentes, 

que passariam a serem vistas como naturais, contribuindo 

para a preservaçao do universo social simbólico existente. 

d)OS UNIVERSOS DE SIGNIFICAÇAO E A CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Como já foi citado, cada instituiçao, com seus 

papéis especificas, possui um subuniverso de significaçao, 

ou seja, um conjunto de elementos culturais e simbólicos que 

legitimam a distribuiçao interna de papéis, a distribuiçao 

de poder e que forneça um sentido objetivo, uma identidade 

social a instituiçao, legitimando sua atuaçao e seus 

procedimentos perante toda a sociedade. 

Os individuas entram em contato com este 

subuniverso de significaçao em sua socializaçao secundária, 

adquirindo todo um acervo de conhecimentos especializados 
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bem como a linguagem e os elementos culturais próprios 

Aquele campo de atuaçao profissional. 

O crescente número de subuniversos de significaçao 

faz com que eles se tornem cada vez mais inacessíveis a 

estranhos, pois, conformem citam Berger e Luckmann, " eles 

passam a ser enclaves esotéricos e hermeticamente vedados a 

todos, exceto Aqueles que foram devidamente iniciados em 

seus mistérios" 4 

De acordo com a definiçao de Schein, a cultura 

organizacional é 11 um conjunto de produtos concretos 

através do qual o sistema é estabilizado e perpetuado. Estes 

produtos incluem mitos, sagas, sistemas de linguagem, 

simbolos, cerimônias, rituais, metAforas, sistemas de 

valores e normas de comportamento" 5 
• 

A cultura organizacional faz parte do universo de 

significaçao de uma instituiçao. Ela define os limites do 

grupo, definindo os individues que dele fazem parte ou nao, 

ou seja, os "iniciados" que dominam o acervo de conhecimento 

especificas Aquele campo ou nao. 

A cultura organizacional ou institucional é um 

produto social e um fator de transformaçao I pois na 

4 Ver BERGER,Peter,LUCKMANN,Thomas, " A Construçao Social da 
Realidade", op. cit., pAg .120. 
5 Ver SCHEIN,Edgar " Coming to a New Awareness of a 
Organization Culture", op.cit. 



dinamica de mudança da sociedade as diferentes culturas 

próprias a cada grupo lutam para impor-se às demais, 

crescendo em importancia frente às outras na esfera social e 

legitimando as posiçOes de poder atingidas pelos individuas 

que constituem o grupo que representam. 

Este processo é dinamico, ·diferentes grupos, com 

culturas diferenciadas, alternam-se no poder e pretendem, em 

momentos históricos distintos, impor sua visao particular de 

realidade a toda a sociedade como sendo a legitima. 

Bourdieu ressalta as lutas no interior de cada 

campo de atuaçao. As culturas próprias a cada campo 

institucional nao sao um todo homogêneo, definido " a 

priori", imutãvel e inflexivel.Ao contrãrio, os elementos 

próprios a cada campo sao constantemente redefinidos a 

partir das lutas simbólicas que ocorrem no interior dos 

mesmos. 

Os elementos que compOem a cultura organizacional, 

as produçoes teóricas de cada campo, as manifestaçoes 

culturais variarao de acordo com o subgrupo institucional 

que estiver no poder, existindo uma tensao relativa à 

constante luta pela redefiniçao dos elementos culturais e 

das posiçOes de poder. 
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Desta forma os interesses dos subgrupos 

organizacionais podem se chocar, havendo uma verdadeira luta 

simbólica no interior de uma organizaçao, entre seus 

diversos departamentos, por exemplo. 

O interesse dos individues em conseguir a maior 

valorizaçao do campo de atuaçao ao qual pertencem, 

conservando seus privilégios em relaçao à sociedade também 

costuma ser um elemento comum aos individues que compoem tal 

grupo, apesar das divisOes internas do mesmo. 

OS RITOS 

Na delimitaçao das fronteiras de um grupo, ou 

seja, para marcarem posiçOes de quem pertence ao grupo e 

quem nao pertence, os ritos tem uma funçao importante. 

Surge a noçao de rito de passagem e da funçao 

social do ritual e da significaçao social do limite que o 

ritual estabelece com a passagem. Um dos efeitos essenciais 

do rito é separar aqueles que passaram de um certo estado 

social para 

passagem. Além 

outro daqueles que nao foram alvo desta 

disso o rito separa aqueles que ainda nao 

foram alvo da passagem, mas serao, daqueles que nunca a ela 

terao acesso. Assim ele institui uma diferença durAvel, 
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permanente, entre aqueles que foram e poderao ser sujeitos 

desta passagem e daqueles que nunca terao esta possibilidade 

A linguagem pode definir o grupo, sendo 

ininteligivel aos nao iniciados e nao 

organizaçao 

pertencentes à 

de 

Os ritos de passagem, 

instituiçao sao aqueles que 

os ritos de consagraçao ou 

têm o poder de fazer 

reconhecer como legitimes, naturais, limites arbitr~rios. 

Marcando solenemente a passagem de uma linha que instaure 

uma divisao fundamental de ordem social, o rito atrai a 

atençao sobre a passagem. Estes limites por ele 

estabelecidos definem o grupo instituido. 

A instituiçao assinala as propriedades de natureza 

social que sao destinadas a aparecer como propriedades de 

ordem natural. Os ritos diferenciados sexualmente consagram 

a diferença entre os sexos e constituem em distinçao 

legitima, em instituiçao, uma simples diferença biológica. 

Instituir é consagrar, sancionar, santificar um 

estado de coisas, uma ordem estabelecida como fato, uma 

constituiçao, no sentido juridico-politico do termo. 

Quando um diretor de empresa toma posse de seu 

cargo, o evento é marcado por determinados simbolos, por 
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determinada sequência de procedimentos e por uma certa 

formalidade e solenidade que ressaltam a importância do 

cargo, as atribuiçOes, responsabilidades e privilégios do 

mesmo. O investido incorpora o papel que lhe conferem e que 

ele desempenhará enquanto ator social, formando sua 

identidade a partir de atos de reconhecimento social. 

A investidura exerce uma forma de ·eficácia 

simbólica real, que transforma a pessoa consagrada porque 

transforma a representaçao que os outros fazem dela e o 

comportamento dos outros em relaçao a ela. 

Como diz Pierre Bourdieu " Todos os destinos 

sociais, positivos ou negativos, de consagraçao ou 

estigmatizaçao , sao igualmente fatais - eu quero dizer 

mortais - porque eles fecham aqueles os quais distinguem 

dentro dos limites que lhes sao assinalados e que lhes é 

necessário reconhecer" 6 

Segundo Bourdieu, as pessoas aderem mais 

fortemente a uma instituiçao quando os ritos de iniciaçao 

que lhes foram impostos tenham sido mais severos e 

dolorosos. o trabalho de inculcaçao através do qual se 

realiza a imposiçao permanente do limite arbitrário do 
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grupo, pode visar a tornar naturais os principies que regem 

6 Ver "Les Rites Comme Actes D'Instituition", in "Actes de 
la Recherche en Sciences Sociales" , Ed. de Minuit, 
Paris,abril 1981, pág. 63. 



a conduta dos membros do mesmo grupo, tais como saberem se 

comportar, guardar distAncia de outros grupos, enfim , 

definirem suas fronteiras. 

Estas normas implicitas de conduta fornecem também 

disposiçOes duráveis, tais como 

que possuirá certos simbolos 

gostos próprios de classe, 

exteriores próprios para 

exprimir sua 

postura, que 

posiçao social, como roupas, a linguagem, a 

homogeneizarao o grupo como um todo e que 

lembrarao a cada membro qual é a sua posiçao na instituiçao. 
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f) ELEMENTOS CULTURAIS: OS SIMBOLOS NA ORGANIZAÇAO 

Gareth Morgan, Peter J Frost e Louis Pondy, em seu 

texto "Organizational Symbolism " tratam da questS.o dos 

simbolos e da pesquisa de organizaçOes sob o ponto de vista 

simbólico. 

Dentro da organizaçs.o, no escritório, por exemplo, 

a decoraçS.o mostra o "status" de quem o ocupa,sua posiçS.o e 

seu poder. A decoraçS.o pode ser usada para criar diferentes 

efeitos: igualdade, frugalidade, tradiçS.o, modernidade, 

etc ... 

Outros exemplos de simbolos na organizaçs.o pode 

ser presentear-se como um 

bastante tempo de casa. 

relógio de ouro um empregado com 

Este simbolo representa os 

comportamentos desejáveis a serem seguidos. Rituais e 

objetos sao conscientemente usados para reforçar valores e 

caracteristicas organizacionais. 

As formas de simbolismo conscientemente criadas 

para gerar uma imagem de efeito particular ss.o facilmente 

detectados na vida organizacional. 

As formas inconscientes de simbolismo revelam 

muito sobre o ambiente organizacional e um pesquisador 
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sensivel pode perceber intençOes veladas, rivalidades e 

outros tipos de açoes através da observaçao. 

TradiçOes organizacionais e histórias podem ser 

conscientemente desenvolvidas a fim de favorecer o controle 

gerencial. 

Pode-se pretender criar um sistema paternalista de 

lealdade dos empregados ou desenvolver-se um sistema de 

crenças e simbolos que visam encorajar a competitividade ou 

a agressividade dentro da organizaçao. Eles podem ser vistos 

por alguns membros da mesma como simbolos que mostram sua 

inferioridade ou inabilidade. Nestes casos, o sistema 

simbólico dominante pode levar o individuo a retirar-se da 

organizaçao, ou pode levA-lo a concordancia ou a tentativa 

de mudar o sistema simbólico. 

A experiência de minorias dentro das organizaçoes 

mostram como sistemas simbólicos podem ter um caráter de 

reforçar os padroes tradicionais de dominaçao social. 
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II-0 CONCEITO DA QUALIDADE 

Este capitulo define o conceito de qualidade e 

fala da evoluçao histórica das prAticas envolvendo a 

politica de qualidade das empresas, a fim de que mais tarde 

possa-se relacionar este conceito a criaçao de uma "cultura 

qualidade" que passa a ser elemento básico da cultura 

organizacional da IBM. 

1.0 CONCEITO DE QUALIDADE 

Qualidade pode ser definida de muitas formas. E um 

conceito em muitos sentidos intuitivo, mas, ao mesmo tempo, 

complexo, podendo ser definido a partir de multiplas 

dimensOes. 

James Teboul, em seu livro " Gerenciando a 

Dinamica da Qualidade" 7
, lista algumas destas possiveis 

definiçOes: 

"Qualidade é ir ao encontro das exigências dos 

clientes", Philip Crosby 

"Qualidade é a aptidao para o uso", Juran 

"0 produto tem qualidade quando ele é capaz de 

"seduzir" o cliente" Tom Peters. 

O próprio autor fornece sua definiçao de qualidade 

ao dizer que " qualidade é a capacidade de satisfazer as 

7 TEBOUL, James, "Gerenciando a Dinamica da Qualidade",Rio 
de Janeiro, Qualitymark,1991 



necessidades, tanto na hora da compra, quanto durante a 

utilizaçao, ao menor custo possivel ,minimizando as perdas, 

e melhor do que os nossos concorrentes". 

David Garvin escreve sobre as múltiplas dimensOes 

da qualidade, reconhecendo ser a mesma um conceito 

complexo 8
• 

O autor identifica oito dimensoes ou categorias da 

qualidade como esquema de análise: 

A qualidade como desempenho do produto, suas 

caracteristicas secundárias,sua confiabilidade, 

conformidade, durabilidade, atendimento, estética e 

qualidade percebida. 

o desempenho refere-se às caracteristicas 

operacionais básicas do produto. As caracteristicas 

secundArias aos seus atributos secundários mas que podem 

influenciar na decisao do consumidor. A confiabilidade 

refere-se à possibilidade de um produto nao funcionar bem ou 

falhar em um determinado periodo. A conformidade de um 

produto é o grau em que o mesmo estA de acordo com as 

especificaçoes e padrOes pré-estabelecidos. 

A durabilidade, ou a medida de vida útil do 

produto, o atendimento, ou a rapidez, cortesia e facilidade 

de reparo do mesmo ( serviços),e a Estética, ou seja, a cor, 

cheiro, forma, aparência do produto sao outras dimensOes da 

qualidade. A última a ser listada seria a qualidade 

percebida, que refere-se à propaganda, à imagem de marca, e 

8 GARVIN,David, " Gerenciando a Qualidade, A Visao 
Estratégica e Competitiva", Rio de Janeiro,Qualitymark 1992. 
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ao conhecimento generalizado que o consumidor faz do 

produto, muitas vezes nao correspondendo exatamente as suas 

caracteristicas reais. 

O conceito de qualidade está intimamente ligado â 

aplicaçao da mesma nas empresas através de suas politicas 

neste setor. 

A EVOLUÇAO HISTORICA DAS POLITICAS DE 

QUALIDADE EMPRESARIAIS 

A dimensao qualidade tem sido cada vez mais 

enfatizada na estratégia empresarial como forma da empresa 

ganhar vantagens competitivas, adaptando-se ao "ambiente de 

negócios" dos anos 90 e conseguindo bons resultados em 

termos de "market share", renda, e atingindo seus objetivos 

estratégicos. 

A aplicaçao de métodos e processos envolvendo a 

qualidade evoluiu conceitualmente em 4 "eras" distintas, 

como salienta Garvin. 9 

sao elas: a inspeçao, o controle estatistico da 

qualidade, a garantia da qualidade e a gestao estratégica da 

qualidade. 

A qualidade começou a ser vista como 

responsabilidade gerencial distinta e como funçao 

independente em 1922, com a publicaçao do livro "The Control 

9 GARVIN,David, "Gerenciando a Dinamica da Qualidade",op.cit 
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of Quality in Manufacturing", de G.S.Radford10
, onde 

destacava-se a necessidade de assegurar a qualidade, 

descobrindo-se os erros e corrigindo-os antes da expediçao 

das manufaturas aos clientes. 

Durante muito tempo as empresas limitaram-se a 

administrar da melhor maneira possivel os atrasos, crises e 

defeitos, como se estes fatores fossem fatalidades inerentes 

ao sistema de produçao e ao homem. 

Em 1931, com a publicaçao do livro Economic 

Control of Quality of Manufactured Product, W.A.Shewhart11
, 

engenheiro dos Bell Laboratories, e baseado nos trabalhos 

que este estava realizando na Western Eletric, em seu 

estabelecimento de Hawthorne, desenvolveu-se o controle 

estatistico do processo de produçao e as técnicas de 

amostragem. 

No fim dos anos 40, o controle de qualidade era 

uma disciplina reconhecida, mas seus métodos eram 

.basicamente estatisticos e seu impacto limitava-se 

basicamente a fAbrica. 

Em 1951, Juran abordou a questao dos custos da 

qualidade em seu livro Quality Control Handbook12
• onde 

propunha a analogia do "ouro da mina", ou seja, investindo-

se na melhoria da qualidade podia-se evitar defeitos nos 

10 RADFORD,G., "The Control of Quality in Manufacturing" 
Ronald Press Nova York,1922. 

14 SHEWHART,W.A. "Economic Control of Quality of 
Manufactured Product ",Nova York,D.Van Nostrand Co.,1931 

12 JURAN,J.M, org,"Quality Control 
Handbook",NovaYork,Mcgraw-Hill,1951 
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produtos, economizando-se muito em inspeçOes, correç3o dos 

defeitos, processamento de reclamaçOes e prejuizos 

financeiros resultantes da perda de clientes. 

Em 1956, este principio foi ampliado por 

Feigenbaum, que, através do Controle Total da Qualidade13 

propos o controle em cada etapa da produçso, desde o 

recebimento de matérias primas, até a fabricaç3o e remessa 

da mercadoria. 

Este processo integrava os diversos departamentos 

da empresa, através da criaçso de equipes interfuncionais 

envolvendo profissionais da área de marketing, engenharia, 

compras, fabricaç3o, expediçso e atendimento ao cliente. 

A engenharia da confiabilidade,(ou a probabilidade 

de um produto desempenhar uma funç3o especificada sem 

falhas, durante um certo tempo e sobre certas condiçOes 

preestabelecidas), desenvolveu-se também neste periodo. 

Um movimento importante em termos de qualidade, ou 

o Zero Defeito, seguiu um caminho distinto: baseava-se no 

gerenciamento e nas relaçOes humanas. 

Através da elaboraçso dos misseis Pershing, a 

Martin Company descobriu que, estimulando de diversas 

maneiras seus empregados a realizarem as tarefas de forma 

correta pela primeira vez, visando o defeito zero, 

conseguia-se resultados extraordinários de produçso. Passou

se a articular a filosofia de que o ~nico padrao de 

qualidade aceitável era o zero defeito. 

13 FEIGENBAUM,Armand,"Total Quality Control",Nova 
York,McGraw-Hill,1961. 
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Além disso, percebeu-se que através de treinamento 

e estimules, os empregados poderiam internalizar a chamada 

"ética da qualidade", permitindo a obtenc;:ao dos objetivos 

propostos pela gerência. 

Philip Crosby, em seu livro "Quality is Free"~4 , 

defende o fato de que um defeito evitado no momento de 

fabricac;:ao é um defeito evitado na inspeçao ou quando o 

produto já se encontra nas maos do cliente. 

E o chamado custo de obtençao da qualidade. 

Baseando-se nas exigências do cliente, o custo da qualidade 

passa a ser medido pelo custo da detecçao do defeito e pelo 

custo de sua prevençao. 

Até este estágio de desenvolvimento, a atitude 

empresarial em relaçao à qualidade era defensiva, era a 

época da Garantia da Qualidade, garantia-se que o produto 

estaria dentro das especificações, mas a empresa nao tinha 

uma atitude ofensiva em relac;:ao ao mercado. 

A GESTAO ESTRATEGICA DA QUALIDADE 

Nos anos 70/80, surge uma atitude mais ofensiva 

por parte das empresas. A qualidade passa a ser vista como 

uma arma agressiva de concorrência, onde obtém-se vantagens 

estratégicas oferecendo-se ao consumidor um produto melhor 

dos que existem no mercado, a menores custos, nao apenas 

14 CROSBY,Philip,"Quality is Free",Nova York,Mentor/New 
American Library,1979 
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satisfazendo-o, mais "seduzindo-o", "encantando-o", criando 

valor. 

Oferece-se ao cliente aquilo que ele quer. 

A qualidade passa a envolver a preocupação dos 

niveis superiores da organização, da alta gerência, por 

tratar-se de uma questão de impacto estratégico, que envolve 

a reputação, a participação no mercado e a rentabilidade das 

empresas. 

Sendo ela uma arma de concorrência, deve ser alvo 

de uma melhoria continua, a fim de ganhar-se cada vez mais 

vantagem competitiva. 

29 

A questão da qualidade passa a ser um compromisso 

de toda a organização. Surge o vinculo desta questão com a 

cultura organizacional da empresa.A qualidade inscreve-se na 

estratégia empresarial e nos valores básicos da mesma. 

SIMBOLOS DA QUALIDADE-ALGUNS PREMIOS 

Esta politica Qualidade das empresas tornou-se tão 

importante que surgiram alguns prêmios especificas a fim de 

motivar as empresas a investirem nesta direção. 

Um dos prêmios mais importantes é o Malcolm 

Baldrige National Quality Award, criado nos Estados Unidos 

através da lei pública n.l00/107 em 20.08.87. 



Ele tem este nome em homenagem ao secretário 

americano do comércio de 1981 até 1987, quando morreu. 

Este prêmio foi criado com o objetivo de premiar 

as empresas que possuissem o melhor programa de qualidade, 

dividindo informações de estratégias que tiveram sucesso 

entre empresas americanas, em uma reaçao à invasao das 

empresas japonesas ao mercado americano. 

Para competir, a empresa deve preencher 

formulários e fazer relatórios escritos, sofrendo visitas 

dos juizes para ver se de fato ela está de acordo com o que 

relatou. 

A cada ano, a competiçao processa-se a um nivel 

mais alto, pois quem ganha este prêmio tem reconhecida a 

excelência de seu produto ou serviço, tendo direito a usar o 

simbolo do prêmio em seus produtos durante um determinado 

periodo (o simbolo está ilustrado ao lado). 

O prêmio visa também conscientizar as empresas da 

questao da qualidade, permitindo uma auto-avaliaçao da mesma 

e a identificaçao de suas forças e fraquezas nesta área, uma 

vez que ela recebe um "feed-back" dos juizes. 
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Premia-se 3 categorias: fabricaçao, serviços e 

pequenos negócios. 

As categorias de avaliaçao sao: liderança, 

informaçao e anAlise, planejamento estratégico da qualidade, 

desenvolvimento e gerenciamento de Recursos Humanos, 

Gerencia de Qualidade de Processos, Resultados da Qualidade 

e Operacionais e Satisfaçao do Cliente. 

A empresa relata 28 itens relacionados a estas 

Areas de avaliaçao, podendo fazer 1000 pontos, que estao 

divididos entre estas categorias. 

Este ano, dada a importancia desta questao, foi 

criado o Prêmio Europeu de Qualidade. 

A certificaçao, feita através das normas ISO 9000, 

ou as normas do "International Standars Organization" sao as 

normas adotadas pela comunidade econômica européia. Uma vez 

que uma empresa seja aprovada com base nestes critérios, a 

qualidade de sua produçao e de seus produtos é 

internacionalmente reconhecida e ela pode exportar para a 

comunidade. 

\. 
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As 5 normas sao: 

9000 - fala sobre a gerência da qualidade e define 

padrões de qualidade, sua seleçao e uso. 

9001 Fornece um modelo para garantia da 

qualidade em design e desenvolvimento, produçao, instalaçao 

e serviço. 

9002 fornece um modelo para garantia de 

qualidade em produçao e instalaçao. 

9003 fornece um modelo para garantia de 

qualidade em inspeçao e testes 

9004- é um guia para a gerência de qualidade e 

sistemas. 

PREMIO DE QUALIDADE IBM 

Baseados nos critérios do Prêmio Qualidade Malcolm 

Baldrige e nos seus objetivos e nas normas ISO 9000, a IBM 

criou o Premio de Qualidade IBM-MDQ, a fim de promover sua 

avaliaçao interna em termos de qualidade. 
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Podem concorrer fAbricas, laboratórios de 

desenvolvimento de "hardware" e "software", processos 

empresariais, organizações de suporte, Areas de marketing e 

serviços, etc ... 

Ele possui as mesmas Areas de anAlise do prêmio 

supra citado e sao avaliados os métodos, a extensao da 

aplicaçao da abordagem da empresa em cada Area especifica e 

os resultados. 

Os niveis de classificaçao do prêmio sao: 

CHAIRMAN'S - ou CLASSE MUNDIAL, quando o sistema 

de qualidade estA totalmente integrado, com a melhoria 

continua de processos totalmente implementada, inserida na 

cultura organizacional, os resultados sao excelentes e 

superiores aos dos concorrentes. 

OURO, PRATA E BRONZE, cada qual com seu nivel de 

caracteristicas e atingimento de objetivos em termos de 

implementaçao de melhoria continua, sistema de qualidade 

integrado, cultura organizacional permeada pelos valores MDQ 

e resultados comparados face aos dos concorrentes. 
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A IBM Brasil tem como objetivo para 1992 o bronze, 

ou seja, sistema de qualidade bem planejado, documentado, 

boa integraçao, inicio da implementaçao em algumas Areas, 

evidências na cultura de alguns individues, alguns sucessos 

em Areas importantes. 

Pretende estimular a concorrência entre suas 

unidades e realizar rotineiramente uma auto-avaliaçao 

interna a fim de identificar forças e fraquezas. 

60. Na 

,ALGUMAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

O CIRCULO DE QUALIDADE 

O circulo 

década de 

de qualidade surgiu no Japao, nos anos 

50, quando este pais começou a exportar 

para o exterior, percebeu que tinha um grande problema: como 

seus produtos eram de baixa qualidade, eram rejeitados. 

Através da adoçao da técnica do Diagrama de Causa e efeito, 

que organizava as causas dos problemas, demonstrando a 

relaçao adequada entre si e fornecendo de maneira 

simplificada um 

possiveis em 

entendimento e 

instrumento para relacionar todas as causas 

agrupamentos lógicos, facilitando o 

a anAlise de problemas (ver ilustraçao), e 
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de outras ferramentas que facilitavam a anAlise, surgiu a 

proposta dos circulas de qualidade. 

De maneira espontanea, os funcionArias se reunem 

para analisar e propor melhorias de produtos ou de serviços. 

Dentro de uma empresa como a IBM, este 

instrumental é usado como uma forma de conseguir um 

envolvimento do funcionAria com a sua politica de qualidade, 

pois, caso as propostas obtenham sucesso, hA premiaçoes e 

objetivamente o funcionAria fica mais conhecido dentro da 

empresa, tendo chance de promoçOes. 

Estes estimulas oficiais levam os "ibmistas",ou 

empregados da IBM, a formar equipes e inscreverem-se no 

programa, sendo o grupo formado no minimo por 3 e no mAximo 

.Por 7 pessoas, que convidam um gerente para padrinho. Eles 

dao um nome a sua equipe, analisam determinada Area da 

empresa ou determinado trabalho e propOem e implementam 

melhorias. 

Na IBM Brasil, os primeiros circulas de qualidade 

surgiram na fAbrica de Sumaré nos anos 80. 

35 



Já foram implementados mais de 800 projetos 

criados pelos mesmos. 

Os projetos sao pré-selecionados e concorrem nas 

categorias de produto, nao produto e sistemas, anualmente, 

recebendo o equivalente a 600 dólares, um pino ou medalha de 

ouro, além do trofeu do circulo de qualidade aqueles que 

obtiverem o primeiro lugar. As outras equipes recebem o 

equivalente a 300 dólares. 

Ressalta-se, pois, o incentivo à participaçao e o 

caráter simbólico da premiaçao. 

Entre outras ferramentas de qualidade, o Controle 

estatistico do processo, CEP, o diagrama de pareto, o 

brainstorm, entre outras, sao muito usadas, sendo algumas, 

no entanto, extremamente técnicas. 

Neste capitulo atentou-se para a evoluçao do 

conceito da qualidade e para alguns de seus simbolos, fator 

importante que será abordado novamente em seguida ao falar-

se de cultura organizacional e ao 

com a questao da qualidade. 

relacionar-se a mesma 
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SÍMBOLOS DOS PRÊMIOS DE QUALIDADE 

Malcolm Baldrige 

National 
Quality 

Award 

PRÊMIO NACIONAL 
, . DE QUALIDADE 



------- --··-· ----------. 

PR~MIO DE 
QUALIDADE 

MALCOLM BALDRIGE 
Makolm &ldr~ 

National 
QuaUty 

Award 

• IBM 
B ISO 9000 

PRÊMIO DE 
QUALIDADE 
IBM I MDQ 

ELEGIBILIDADE: 

· MANUFACTURING PLANTS 

·HARDWARE DEVELOPMENT LABS 
·SOFTWARE DEYELOPMENT LABS 
· ENTERPRISE PROCESS 
· SUPPORT ORGANIZATIONS 
· SOLUTION TEAMS 
· MKT I SERVICES AREAS 
· UNES OF BUSINESS 

- :BM/MDQ ASSESSMENT ANO RECOGNITION 1992 GUIDELINES 

- IBM/MDQ ACHIEVEMENT LEVEL RECOGNITION PROCESS 
- IBM/MDQ ASSESSMENT SCORING ANO FEEDBACK WORKSHEETS 

(MDQASSMT AT RHQVM 15} 
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CAPITULO III -A GERENCIA DE RESULTADOS E A 

GERENCIA DE QUALIDADE 



A GERENCIA DE RESULTADOS E A GERENCIA DE QUALIDADE 

A gerência da qualidade surge como um novo modelo 

a ser implementado, em substituiçao a gerência de 

resultados. Envolve novos valores de conduta e uma nova 

atitude gerencial. Aqui estes conceitos sao definidos a fim 

de que se possa compreender mais tarde a "cultura qualidade" 

e as mudanças que se processam na IBM, objeto deste 

trabalho. 

Uma das abordagens~ 5 que defende a gerência de 

qualidade em uma empresa simboliza-a através de um 

triangulo, representando um dos vértices do mesmo a 

qualidade, conforme definida pelo cliente. O outro vértice 

representa a abordagem cientifica no estudo dos processos, 

ou abordagem baseada em dados estatisticos. O terceiro 

vértice representaria os empregados trabalhando em times. O 

simbolo pretende representar que as 3 linhas formam um plano 

quando estao juntas, sendo estáveis, mas quando falta um dos 

elementos, o resultado é o desequilibrio do sistema. 

Esta abordagem da gerência de qualidade opoe-se a 

gerência por resultados, pois argumenta que esta está 

15Ver SCHOLTES,Peter,"Times da Qualidade",Qualitymark,Rio de 
Janeiro, 1992. 
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ultrapassada frente ao aumento da competitividade entre as 

empresas. 

A abordagem da gerência de qualidade critica a 

gerência por resultados pois esta dA pouca ou nenhuma 

atençao aos processos e sistemas - a capacidade real da 

organizaçao como um todo, baseando-se em padroes e quotas 

que nada mais sao que metas numéricas arbitrArias. 

Este modelo argumenta ainda que o uso de metas 

numéricas para julgar ou dirigir a "performance" causa uma 

série de problemas como os que sao listados a seguir: 

a)pensamento a curto prazo 

40 

Os esforços recompensados seriam mensurAveis e de 

curto prazo, recebendo atençao somente o horizonte mais 

próximo e sendo priorizados os dados contAbeis, nao levando

se em conta que a sobrevivência da empresa depende de 

atividades nao mensurAveis, executadas para alcançar metas a 

longo prazo. 

As metas numéricas ou quotas seriam estabelecidas 

no topo do organograma e passadas para baixo através de uma 

cadeia de responsabilidades. 



Um dos problemas centrais seria a preocupaçao dos 

empregados facada unicamente em cumprir suas cotas, com o 

consequente descuido do que estA sendo entregue ao cliente. 

Outros problemas seriam: 

Problemas de conflitos internos por falta de 

comunicaçao e coordenaçao entre as diversas partes da 

empresa; 

Falseamento nos números; 

Sistema rigido e baseado no temor; 

.As metas numéricas seriam um enfoque voltado 

unicamente para "dentro" da empresa. O gerenciamento de 

Qualidade faria a empresa olhar "para fora", para o que seu 

cliente deseja receber, visando sua satisfaçao. 

O principal argumento para a substituiçao do 

modelo de gerenciamento de resultados por gerenciamento de 

qualidade é que o cumprimento das metas numéricas leva a 

empresa a crer que tudo estA indo bem com a organizaçao, mas 
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descuidando-se do planejamento e com a satisfaçao do cliente 

a médio e a longo prazo, acabando por perder este cliente. 

Quando se percebe que os indicadores de controle 

podem estar baseados em medicOes erradas, é tarde. 

A liderança em qualidade, segundo seus defensores, 

enfatizaria os resultados trabalhando nos métodos, 

resolvendo os problemas, e nao os encobrindo. Seria dada 

prioridade mAxima as preocupações do cliente, para estudar e 

melhorar constantemente todos os processos de trabalho de 

modo que o produto ou serviço final exceda as expectativas 

do mesmo. 

O valor a ser buscado seria a excelência. O 

ambiente de trabalho seria o da gerência participativa, ou 

seja, os 

processos 

empregados seriam 

de qualidade, 

estimulados 

usando a 

a contribuir nos 

chamada abordagem 

cientifica para resolver problemas e efetuar melhorias. 

A abordagem cientifica seria utilizar-se das 

chamadas ferramentas de melhoria, mais tarde descritas. 

Os argumentos da gerência de qualidade sao: 



a)aumentar a produtividade a partir da diminuiç~o 

do desperdicio e da ineficiência, criando-se o que se 

denomina "valor" para o cliente, a custos cada vez menores. 

A maior qualidade pelo menor custo atrairia cada vez mais 

clientes, aumentando a demanda pelo produto ou serviço, o 

que aumentaria o "marketing share" da empresa no mercado, 

perpetuando sua atividade e talvez gerando novos empregos e 

investimentos. 

Parte-se do pressuposto de que quem realiza o 

trabalho o conhece intimamente e estA pronto a descrevê-lo, 

no levantamento dos processos, e a revê-los, propondo 

melho_rias ou mudanças e implementando-as através dos métodos 

e ferramentas de melhoria de processos. Todos teriam 

contribuiçoes e sugestOes a dar e o trabalho em equipe 

permitiria gerar um ambiente de trabalho saudável. 

Os principias da gerência de qualidade seriam: 

.enfoque no cliente - ao contrArio da gerência por 

resultados, que enfocaria os lucros e perdas e retorno do 

investimento, a gerência de qualidade visaria satisfazer e 

exceder as necessidades dos clientes, dar a ele um valor 

duradouro. O retorno seria automático ao reconhecimento por 

parte do cliente da excelência de produtos e/ou serviços. 
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Benson Shapiro,em seu texto "Orienté Vers le 

Marché?Que voulez-vous dire? 16 diz que esta abordagem de 

estar orientado para o mercado nao significa apenas ter uma 

orientaçao voltada para o marketing ou estar próximo da 

clientela, mas sim ter toda a informacao concernente ao 

processo de compra, e ter estas informações disponiveis a 

todos os niveis da empresa, dentro de uma cultura muito 

forte de fornecer o cliente os serviços que o mesmo deseja. 

Além disso, a empresa, ao conhecer o cliente, pode 

detectar certas atividades que podem beneficiar o negócio 

deste além de suas expectativas, devendo disponibilizar para 

ele estes produtos e serviços caso seja possivel e viAvel 

fazê-lo. 

Nota-se a importancia que se dA à cultura 

organizacional uma vez que a palavra de ordem desta 

abordagem é o engagamento dos empregados e a comunicaçao 

entre os diversos departamentos.Esta abordagem propõe que a 

anAlise de oportunidades seja realizada em comum, ou seja, 

entre pessoas de departamentos diferentes, de maneira franca 

e direta, a fim de possibilitar a quebra de barreiras 

interfuncionais e a busca de um equilibrio de forças 

relativo aos diversos departamentos da organizaçao. 

16Ver SHAPIRO,Benson, "Orienté Vers Le Marché,Que Voulez
Vous Dire?",Harvard-L'Expansion,outono 89,pAgs.50-57 
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CAPITULO IV-QUESTOES METODOL~GICAS 



QUESTOES METODOL~GICAS 

ALGUMAS ABORDAGENS PARA O ESTUDO DO SIMBOLISMO 

ORGANIZACIONAL 

Gareth Morgan, Peter J. Frost e Louis Pondy, em 

seu texto Organizational Symbolism17 tratam da questao dos 

simbolos e da pesquisa de organizaçOes sob o ponto de vista 

simbólico. 

Segundo os autores, este é um rico campo para 

pesquisas, pois o simbolismo permeia toda a vida 

organizacional e hA muito a ser estudado. 

Existem vArias formas de estudar-se este campo: 

uma abordagem funcionalista encoraja a visao dos simbolos 

como sequências de informaçao e significados e enfatiza a 

descoberta de funçOes espontAneas que eles têm na manutençao 

da ordem social. 

Na abordagem interpretativa os simbolos sao vistos 

como meios necessArios a partir dos quais os individues 

17 Ver MORGAN,Gareth,(org)."Organizational 
Symbolism" ,op.cit. 
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criam seu mundo e a teoria e a pesquisa sao orientados para 

entender como isso ocorre. Será esta a linha de pesquisa 

seeguida neste trabalho. 

Existem duas 

radical-humanista, que 

tendências patológicas, 

outras abordagens possiveis a 

foca como este processo pode ter 

com individuas desempenhando suas 

realidades através de formas simbólicas que sao opressivas e 

alienantes. 

Finalmente o radical estruturalismo estuda como as 

construçOes simbólicas sao utilizadas como formas de 

controle ideológico pelas elites e na manutençao do "status 

quo" contra a pressao das contradiçOes inerentes ao sistema 

que favorecem a transformaçao social. 
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ESTUDANDO ORGANIZAÇOES COMO CULTURAS 

Segundo Linda Smircich em seu texto "Studing 

Organizations as Cultures"~ 8 , a estabilidade das 

organizaçOes depende de formas comuns de interpretaç~o da 

realidade. 

Novas situaçOes devem ser interpretadas dentro do 

contexto da cultura organizacional em quest~o, uma vez que 

estas novas interpretaçOes e construçoes s~o criadas para 

assegurar e manter a atividade organizacional. 

O processo através do qual um grupo de individues 

negocia e interpreta sua experiência é fundamental para 

entender-se como a cultura organizacional é mantida e 

renovada no sentido de perpetuaç~o da organizaç~o. 

E através de cada aç~o e interpretaç~o que as 

pessoas, atores sociais, constroem e d~o sentido ao seu 

18 Ver SMIRCICH,Linda,"Studing Organizations as 
Cultures",pp.l60-172,in G. Morgan (ed.),Beyond 
Method:Stratégies for Social Research,Bervely 
Hills,CA,Sage,1983 
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mundo exterior. As pessoas percebem e interpretam a nova 

realidade baseadas em seus padrOes de referência anteriores. 

Segundo a autora, todas as formas de organizaç~o 

humanas, aparentemente concretas e reais, est~o atualmente 

sendo modificadas e dotadas de sentidos novos por seus 

membros a partir de novas interpretaçoes da realidade em um 

processo dinâmico. 

Esta reinterpretaç~o da realidade é influenciada, 

evidentemente, pela quest~o do poder. 

Como diz a autora, aqueles individues que detém o 

poder est~o aptos a influenciar no curso do desenvolvimento 

organizacional a partir do controle dos recursos financeiros 

e no uso de simbolos através dos quais os membros da 

organizaç~o mediatizam sua experiência. 

Pode haver problemas caso os lideres 

organizacionais n~o detenham o monopólio deste 

desenvolvimento a partir de novas mediatizaçoes da realidade 

e do uso de simbolos organizacionais. 

Caso isto ocorra, podem surgir grupos rivais que 

causem rupturas neste sistema de significados compartilhados 
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pelo grupo a partir de novas idéias e novas interpretaçOes 

da realidade diferentes da do grupo dominante. Diferentes 

interpretaçOes da realidade podem provocar rupturas na 

organizaçao e problemas comunicacionais. 
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PESQUISANDO A ORGANIZAÇAO 

o pesquisador deve utilizar explicaçoes, 

racionalizaçOes, anedotas, histórias, normas, mitos, 

etc ... ,que descobrir dentro da organizaçao, na elaboraçao de 

sua pesquisa. 

Em geral, três formas de prova sao utilizadas: a 

observaçao, entrevistas e a participaçao do pesquisador nas 

atividades, além da anAlise de documentos disponiveis. 

Através de cada anAlise, uma detalhada descriçao 

de vAries tipos de sistema sibólico e significados a eles 

associados deve ser desenvolvida. 

Deve-se mostrar como os simbolos estao ligados 

entre si em um sistema dotado de significaçao própria e 

relacionado com a atividade do grupo. 

Esta forma de trabalho possui algumas 

consequências epistemológicas: 
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Esta forma de conhecimento pode ser denominada de 

conhecimento pessoal. 

E a nnica forma de conhecimento onde o que 

caracteriza a ciencia positivista, ou seja, relaçoes do tipo 

sujeito/objeto é substituido por relaçoes sujeito/sujeito, 

focalizando-se significados intersubjetivos. 

Isto pressupoe que o conhecimento na o é 

independente do conhecedor. 

Uma 

epistemologia é 

segunda consequência deste tipo de 

que a anAlise da organizaçao como cultura é 

um trabalho interpretativo. 

O pesquisador interpretativo estA pronto a ver o 

mundo como os membros da organizaçao o vêem, a aprender o 

significado das açOes e eventos dos membros da organizaçao e 

a mapear todo este material acuradamente. 

A partir deste estudo, o pesquisador que estuda a 

cultura organizacional deve sintetizar uma imagem da 

realidade do grupo, deixando-a disponivel para consideraçao 

e reflexao. 
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O pesquisador reflete de volta para o grupo a 

imagem dos sistemas de significado em uso. 

As atividades do pesquisador muitas vezes resulta 

em uma conscientizaç3o maior, facilitando o processo de 

auto-exploraç3o da parte do grupo que possui potencial para 

mudar. 

O processo de pesquisa gera informaçoes que podem 

desafiar a imagem até ent3o mantida pelos membros do grupo, 

logo este n3o é um processo neutro. 
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IMPLICAÇOES NA CONDUTA DO PESQUISADOR 

(1) O pesquisador em cultura organizacional tem 

que considerar que seu papel é o de aprender com os membros 

do grupo, e existem certas habilidades necessárias para 

isto. 

O pesquisador em cultura organizacional geralmente 

passa um bom periodo de tempo observando e interagindo com 

os membros do grupo a fim de aprender diretamente com eles. 

Para isso, ele deve dirigir seu relacionamento com 

os individuas do grupo para este objetivo. Isto exige um 

clima de confiança, aceitaç~o e abertura e ent~o o 

pesquisador convidarA 

vista a respeito 

organizacional. 

as pessoas a relatarem seus pontos de 

de diversos assuntos da vida 

O pesquisador deve ser sensivel a uma variedade de 

perspectivas que fazem parte de cada situaç~o. Ele deve ser 

empãtico. 
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Desta forma, segundo a autora, poderá explorar os 

significados intersubjetivos que dao ao grupo um sentido de 

unidade e identidade. 

Uma qualidade importante do pesquisador é ouvir 

reflexivamente, ou seja, perceber a mensagem verbal e a nao 

verbal que está sendo emanada pelo emissor. 

(2) Uma abordagem interativa da análise das 

informaçoes é utilizada. 

Os pesquisadores de organizaçoes como culturas 

normalmente nao começam a pesquisa como hipóteses "a priori" 

para testar no campo. 

Assim, os pesquisadores aprendem sobre os 

significados da açao social através de sua interaçao com 

pessoas de uma esfera particular. 

Desta forma, o pesquisador poderá possuir uma 

visao holistica dos significados partilhados ou imagens da 

organizaçao que os membros da mesma possuem. 
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Esta visao holistica muitas vezes é obtida a 

partir de múltiplas fontes de informaçao. 

O principal na análise da organizaçao como 

cultura é a elaboraçao de temas-chave que sao tratados 

mediante diversas fontes de informaçao, tais como notas 

diárias, entrevistas, documentos e a própria experiência do 

pesquisador dentro da organizaçao. 

(3) A atençao deve estar focalizada nos simbolos 

De acordo com a autora, quando os individuas 

interagem, eles comunicam sua visao de mundo através de 

relaçOes simbólicas. Eles possuem um sistema de simbolos em 

comum e suas interaçoes tem lugar através de continuas 

interpretaçOes negociadas. 

Estas interaçOes sao desenvolvidas e mantidas 

através de processos como rituais, slogans, 

ideologias, histórias e vocabulário especializado. 

mitos, 

O observador de organizaçoes como culturas procura 

entender todas estas formas de discurso simbólico porque 

elas sao o modo de interpretaçao através do qual padroes de 

açoes com sentido próprio sao criadas. 
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O pesquisador primeiro tenta entender o 

significado particular de determinado simbolo em uso pelo 

grupo e entao ele constrói uma visao holistica de como o 

significado dos simbolos interage com a açao social para 

expressar a imagem do grupo ou a visao de mundo do mesmo. 

Frequentemente o 

linguagem. 

simbolo mais acessivel é a 

Através da observaçao do que as pessoas dizem nós 

podemos aprender como elas mediatizam sua experiência, diz a 

autora. 

As imagens presentes na linguagem cotidiana sao 

indicadores de significados e atitudes que dao forma e 

coerência à experiência do emissor. 

Além de entrevistas, existem formas nao-verbais de 

discurso simbólico como rituais e outras formas complexas 

que sao ricas em significados. 

Desta forma, pretende-se neste trabalho abordar-se 

a anãlise interpretativa, conforme descrito por Linda 

Smircich. 
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Pretende-se nao partir de um conjunto de hipóteses 

"a priori", mas de algumas questões que pretende-se estudar, 

como jA delimitado anteriormente. 
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IBM, 

HISTelRICO 

A pesquisadora foi 

através da EAESP-FGV, 

formalmente 

a fim de 

contratada 

trabalhar 

pela 

como 

"Assessora de Processos Empresariais", ou seja, em uma 

funçao de consultoria junto às equipes de funcionArias da 

empresa que trabalhavam dentro da metodologia da gerência de 

processos, a fim de realizar a melhoria continua da 

qualidade na organizaçao. 

No contrato, estava prevista a possibilidade de 

realizaçao de um trabalho de dissertaçao de mestrado, com 

observaçao, realizaçao de entrevistas e manuseio de 

documentos, comprometendo-se a autora a nao divulgar 

documentos considerados confidenciais por parte da empresa. 

Dentro da metodologia supra mencionada, através de 

entrevistas, anAlise de documentos e publicaçoes internas 

como a revista "Think","Momento", livros comemorativos da 

história da empresa, participaçao em cursos como o curso de 

"Business System Reengenieering" e "Benchmarking",. ou 

técnicas de mudança, através da participaçao em outros 

eventos, visitas à fabrica e aos diversos prédios, 

do terminal, e da realizaçao de 

elaboraçao do 

cursos "on 

próprio 

material deste trabalho. 

line" através 

trabalho em equipe, obteve-se o 
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Um documento importante a 

livro autobiográfico escrito pelo 

IBM,Thornas Watson Jr. 

ser analisado foi o 

filho do fundador da 

Viveu-se dentro da empresa um ambiente de mudança, 

adiante retratado. 

Os entrevistados pediram sigilo, dispondo-se a 

cooperar, porém nao querendo identificar-se formalmente no 

trabalho, alegando ser a postura da IBM urna postura da maior 

discriçao possivel no fornecimento de inforrnaçOes por parte 

de seus empregados a terceiros, e por este motivo, eles 

prefiriarn manter o anonimato, no que foram respeitados. 

Esta primeira parte do trabalho foi dedicada A 

exposiçao dos principais conceitos que o embasam, ou seja, o 

interacionisrno sib6lico, a cultura organizacional, os 

conceitos de qualidade e gerência de qualidade bem corno a 

metodologia a ser utilizada. 

A segunda parte descreverá a pesquisa realizada na 

organizaçao. 

A terceira parte oferecerá conclusoes. 
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A pesquisadora salienta que no decorrer deste 

esforço duplo de processo muito 

adaptar-se à 

conhecendo-a 

evoluiu e 

organizaç~o 

dentro desta 

aprendeu, no 

que estudava, observando-a 

metodologia proposta, onde 

e 

o 

pesquisador mediatiza a realidade que vivencia dentro da 

organizaç~o, interpretando-a para terceiros, em uma 

experiência pessoal e rica de significados. 
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HISTORICO DA EMPRESA 

A IBM surgiu à partir de uma empresa denominada 

CTR-Computing,Tabulating-Recording Co.,criada em 1911, que 

vendia réguas, escalas, relógios e mAquinas de tabulaçao, 

tendo 1200 empregados. 

A empresa, sob direçao de Thomas Watson, mudou seu 

nome para IBM-International Business Machines. 

Sob este comando, a ainda entao CTR ganhou, logo 

no inicio, "slogans", cançOes, um jornal e uma escola, além 

da politica 

acreditava em 

empregados. 

de estabilidade 

uma forma de 

dos empregados. 

gerência "pessoal" 

Watson 

dos 

Na época da depressao americana,em 1930, as açOes 

da IBM cairam, mas os lucros se mantiveram em um patamar 

considerAvel, apesar das dificuldades, o que era uma 

situaçao invejável na ocasiao. 

Durante o "New Deal", a empresa duplicou de 

tamanho, tendo o governo americano como seu principal 

cliente. 



ra uma companhia com hífens no nome e. ao que tudo indicava. 
sem futuro certo. Seu nome: Computing-Tabulating-Recording 
Co. ( C.T·R). Suas empresas eram muito diversificadas. algu-
mas delas oriundas do fim do século passado. Seus produtos 
\·ariavam de balanças comerciais, corwdoras de carne e 

queijo. rcló,gios de ponto a tabuladoras e perfuradoras de cartão. Havia 
problemas organizacionais e os salúrios eram baixos. ~lesma assim, 
em 191-t. Thomas .J. \\~ttson Sr. decidiu se associar à firma como 
Gerente Geral. \\~ltson j:í tinha feito seu nome na National Cash Regis-
ter Co .. primeiro como ,·endedor e depois como gerente geral de 
vendas. ~las depois de um desentendimento com John H. Patterson, o 
tempestuoso presidente da :\CR. ele foi forçado a se demitir. Ele trouxe 
para seus novos patrões a paixão pelas vendas e uma visüo da c:r.R 
como um negócio próspero e imporwnte no futuro. 



A FAHILIA WATSON NO INICIO DA IBH,VOLTANDO DE UMA VIAGEM À EUROPA 

(ANOS 30) 
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O lider da IBM criou, nesta época, o famoso 

"slogan" -" A paz mundial através do comércio mundial", que 

retratava também o crescimento da empresa nos mercados 

mundiais. 

Thomas Watson Jr., filho do Presidente da IBM e 

mais tarde seu sucessor, conta em seu livro~ 9 sobre a escola 

de treinamento da IBM, onde também foi treinado. 

Os futuros vendedores da empresa recebiam um 

periodo de preparaç:ao antes de receberem seus "territórios" 

de venda e ingressarem formalmente na empresa. 

Segundo o autor, todos os detalhes deste curso 

eram cuidadosamente planejados para inspirar sentimentos de 

lealdade, entusiasmo e dinamismo nos candidatos, pois estes 

eram os valores da organizac;:ao, nos quais seu pai 

acreditava. 

Na porta da frente da escola lia-se a expressao 

"THINK" em letras de bronze de 60 em. Nos degraus da escada 

de granito que conduzia até a entrada estava gravada uma 

mensagem a fim de "elevar o moral dos alunos", sendo uma 

palavra por degrau: "PENSE, OBSERVE,DISCUTA,ESCUTE,LEIA". 

19 Ver WATSON JR,Thomas, e PETRE,Peter, "Pai, Filho & Cia, 
Minha Vida na IBM",Sao Paulo, Ed.Best Seller,1990,pãg.75 



Na sala de aula, os alunos cantavam as "Canç:Oes da 

IBM", o Hino Nacional dos Estados Unidos e o Hino da 

IBM, "Sempre Avante". 

A empresa tinha tradiç:Oes rigidas no que se 

referia às vestimentas: terno escuro, camisa branca e 

colarinho engomado. 

A justificativa para tais vestimentas era de que o 

vendedor devia estar bem apresentável, inspirando seriedade, 

a fim de lidar com o cliente, expr~ssando a imagem de uma 

empresa séria. 

Segundo as observaç:Oes .do autor, os vendedores bem 

sucedidos eram aqueles que " entravam no espirito da 

empresa, valorizando "slogans" e canç:Oes. 

O treinamento durava 12 semanas. 

Eles aprendiam a conhecer os produtos, máquinas 

de escrever elétricas e máquinas de perfurar cartoes, estas 

responsáveis por 85% do faturamento da empresa nesta época. 
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Estas mAquinas "revolucionaram" a contabilidade e 

a escrituraç3o das empresas 

partir do aperfeiçoamento 

sr.Hollerith. 

da época, sendo construidas a 

das antigas mAquinas do 

Nos clubes e estabelecimentos da IBM era proibido 

tomar Alcool, mesmo em horas que n3o fossem de expediente e 

em comemoraçoes.Servia-se suco de laranja, nestas ocasiOes 

festivas. 
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Um evento tradicional da empresa (que existe até 

hoje) eram as festas do "Clube 100%", ou seja, todos os 

vendedores que tivessem atingido suas cotas anuais de vendas 

eram convidados para uma Convenç3o de Vendas com um banquete 

no Hotel Waldorf-Astória de New York, com suas espo~~as, com 

tudo pago. 

Haviam "shows",prêmios e depoimentos pessoais. 

Os ritos e tradiçOes eram um elemento forte na 

cultura da IBM. Thomas Watson Sr.participava ativamente de 

muitos deles, com sua personalidade marcante, 

"impressionando" os assistentes, tornando-se um mito na 

empresa em que dirigia. 



ILUSTRAÇÃO DA REUNIÃO DO TRADICIONAL CLUBE tOO% ~CEM POR CENTO) 
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As "vendas" eram na sua maioria aluguéis. A 

empresa alugava a maioria de suas mAquinas, com assistência 

técnica assegurada ao usuArio. 

OUTROS ASPECTOS 

Desde esta época a IBM lançou uma revista chamada 

"THINK", com um pequeno logotipo IBM na capa, identificando

a de maneira bem discreta.Era uma revista que continha 

artigos de interesse geral, sempre com editoriais assinados 

pessoalmente por Watson Sr., a fim de comunicar-se com os 

empregados da empresa de forma direta e divulgA-la também 

entre os clientes e outras personalidades. 

A 

refletem a 

IBM possui 

politica de 

"envolvimento pessoal OI 

algumas histOrias 

seu fundador de 

famosas que 

defender um 

da empresa com os empregados, 

considerados seu recurso mais importante. 

Em uma destas histOrias, pode-se compreender a 

consequente "obsessao" da empresa pela segurança de seus 

prédios e empregados. 



Em 1939,havia o "dia IBM", na feira mundial de 

N.York. A empresa convidou 10 mil pessoas para virem A 

cidade, hospedando-as em hotéis durante 3 dias. 

Alugou 10 trens, inúmeros Onibus, e divulgou este 

feito em todos os jornais importantes do pais. 

A empresa pretendia, segundo Watson Jr, "vender a 

idéia de que a IBM era uma das gigantes do planeta". 

Um dos trens, no entanto, sofreu.um grave acidente 

e Thomas Watson Sr,jA uma verdadeira "lenda viva" na empresa 

e uma celebridade no mundo de negócios, viajou As pressas 

para Nova York,sendo visto pessoalmente, de madrugada, dando 

ordens para a construçao de hospitais de campanha, mandando 

que se enviassem aos 400 feridos, antes da manha seguinte, 

um buquet de flores para cada um acompanhados de um cartao 

de solidariedade da empresa. Para isso nao mediu esforços, 

movimentando uma imensa mAquina administrativa, de 

madrugada, a fim de manter a imagem da empresa. 

THOMAS WATSON JUNIOR 

Nesta época, Thomas Watson Junior jA trabalhava 

como vendedor da IBM, tendo como "território" de vendas 

metade de manhattan, um dos territórios mais nobres. 

Ele relata em seu livro que, no inicio da década 

de 1940, através de uma venda "empurrada" para sua mesa sem 
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que ele tivesse que fazer nenhum esforço, tornava-se o 

primeiro vendedor do ano da empresa a "ingressar no clube 

100%", pois a venda superava toda a sua cota anual. 

A noticia foi publicada com alarde no jornal 

interno da IBM. 

Cuidadosamente o fundador da IBM construia a 

imagem do filho que iria sucede-lo. 

Estes fatos, porém, incomodavam o autor de maneira 

considerAvel, como ele mesmo relata em seu livro20 

Durante a segunda guerra mundial, a empresa obteve 

um grande crescimento, pois suas mAquinas foram usadas pelo 

serviço administrativo do exército americano, que foi seu 

principal cliente. 
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De 46 milhOes de dólares, em 1940, a empresa 

atin9.iu 145 milhOes de dólares de faturamento em 1945. 

Durante a guerra, a empresa continuou pagando aos 

seus funcionArias que estavam alistados 25% de seu salArio 

20 Ver WATSON JR, Thomas, e PETRE, Peter,"Pai,Filho & Cia
Minha Vida na IBM" ,op.cit. ,cap.11 



e, por ocasiao do natal, enviava as suas familias uma caixa 

de comida com presentes. 

Thomas Watson Jr analisa o fato comentando que 

neste gesto de seu pai havia 50% de patriotismo e 50% de 

interesse, pois a empresa nao queria que seus funcionários 

treinados se dispersassem com o fim da guerra. 

Mesmo após a guerra, com a ausência de recessao 

econOmica no mercado americano, a empresa continuou a 

crescer. 

Ela entrou na "era eletrOnica" logo após a guerra, 

com o chamado "multiplicador eletrOnico IBM 603", que ainda 

nao era um computador, mas que processava os números que 

recebia através dos cartOes perfurados, fazendo cálculos a 

altas velocidades. 

O equipamento foi um sucesso de vendas. 

Watson Sr.referia-se a IBM, nesta época, como "uma 

grande familia". 
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Eleito vice-presidente aos 32 anos, em 1947, 

Watson Jr. tinha sua imagem cuidadosamente construida para 

suceder o pai nos negócios, no entanto, segundo seu 

depoimento, nesta época estava "trabalhando de verdade" e 

tendo um "duro treinamento". 

O clima dentro da empresa era competitivo. 

Outra caracteristica da IBM nesta época era o fato 

de que muitos empregados eram transferidos de local de 

trabalho sem consideraçao por suas vidas pessoais, sem 

critérios estabelecidos. Havia, no interior da empresa, uma 

brincadeira com o nome IBM, que significaria "I've been 

moved". 

Sob influência de Watson Jr, esta politica 

empresarial mudou, sendo os empregados transferidos apenas 

em caso de extrema necessidade, a fim de cumprir o credo da 

empresa de "respeito ao individuo", conforme seu depoimento. 

Entre outras histórias da IBM, ressalta-se a 

comemoraçao dos 33 anos de anivers~rio de Watson Senior na 

empresa. 
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Este aniversário 

filiais do mundo. 

foi comemorado em todas as 

O evento levou meses sendo preparado, segundo 

relata o filho, em um grande culto a personalidade do chefe 

da empresa, um verdadeiro mito, cuja foto estava em todas as 

filiais. 

Em seus 70 anos, ele era urna celebridade dentro e 

fora dos Estados Unidos. 

A EVOLUÇAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS DA 

EMPRESA 

O próprio Watson jr.conta esta evoluçao de acordo 

com o ponto de vista 

" a IBM sempre ofereceu aos seus funcionários, o 

melhor:nos primeiros tempos, isso significava bons salários, 

garantia de emprego estável, chances de progredir dentro da 

empresa, oportunidades de se aprimorar,escrit6rios e 

fAbricas limpas e clubes recreativos. Com o "New Deal", e o 

crescimento dos sindicatos operários, a idéia que o póblico 

fazia sobre os deveres do empregados foi mudando, e papai 

reagiu ã mudança com um novo e amplo plano de assist&ncia 
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aos seus empregados. Com o fim da guerra, este plano foi 

sendo implementado passo a passo, numa série de "manobras" 

que tinham como objetivo principal conseguir o efeito mais 

dramático poss1vel" 21 

E relatado o fato de que o fundador da empresa 

sempre fazia discursos aos seus empregados nos quais 

reconhecia a importancia dos mesmos como sendo seu recurso 

mais valioso ("doutrina do homem"), salientando os 

beneficios a eles dados e ainda o fato de ser a IBM o melhor 

lugar do mundo para se trabalhar. 

OUTRAS PRATICAS DO SISTEMA GERENCIAL DA IBM DE 

THOMAS WATSON SENIOR 

A organizac;:ao, nesta época, nao possuia um 

organograma formal e era dirigida sob influência pessoal de 

seu fundador. 

Ele criou a chamada "politica de portas 

abertas",onde deixava claro que qualquer funcionAria podia 

procurA-lo pessoalmente para fazer queixas ou criticas. 

Evidentemente, este canal nao era muito utilizado em relac;:ao 

à sua pessoa, mas o operAria, por exemplo, que sentia-se 

21 Ver WATSON JR, Thomas, e PETRE, Peter,"Pai,Filho & Cia
Minha Vida na IBM",op.cit.pAg.145 
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ferido em seus direitos, podia procurar o chefe de seu chefe 

e expor seus problemas, sem ser punido por utilizar-se deste 

canal. Este chefe deveria, ent~o, solucionar o dilema de 

modo "justo e imparcial". 

Em 1948 começou-se a pensar no desmembramento da 

empresa, que seria dividida em duas: a IBM americana, sob o 

comando de Watson Jr, e a IBM mundial, que deveria ficar sob 

o comando de seu irm~o "Dick".Watson Senior "dividia" assim 

o mundo.A empresa ainda era regida como um negócio de 

familia, apesar de seu imenso tamanho. 

Em 1949 concretizou-se esta mudança. 

Em 1950 a empresa começou a produzir computadores 

com o lançamento do IBM 702, um computador para escritórios. 

A IBM SOB O COMANDO DE WATSON JR. 

Finalmente, em 1956, quando o fundador da empresa 

tinha 82 anos, este transferiu o poder para seu filho. 

Ao deixar a IBM, Watson senior era a 

personificaç~o da história do "self made man" americano, um 
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ao sol 7~uncct se põe 
pa1,.a a IBM Servimos ao 
munclo inteiJ,.o .. :' 

- T . .J. \Yatson Sr. 

\. empresa era pequena, 
nas os sonhos eram grandes. 



mito nacional, cujo verbete no "Who is Who" americano 

revista que fala dos titulas e condecoraçOes de celebridades 

americanas - era um dos maiores da época. 

A data limite para a aposentadoria na empresa era 

de 65 anos, mas ele era, obviamente, uma exceçao. 

Seu filho conta que teve que afirmar sua própria 

autoridade dentro da organizaçao, em uma direçao permeada 

pela influência da personalidade de seu pai, que dirigia 

pessoalmente os negócios. 

Nesta época, o perfil dos executivos da empresa 

era o seguinte: idade em torno dos 40 anos e menos de 10 

anos de experiência na organizaçao. 

Os principais executivos, sob o comando do novo 

presidente, reuniram-se a fim de reestruturar a empresa. 

Watson Jr. utiliza-se de metAforas bélicas para 

descrever a organizaçao das empresas da época, forma esta 

que também foi adotada pela IBM, em uma "revoluçao interna": 
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" Staff-and-line structure-modelo baseado na 

organização dos exércitos prussianos no tempo de napoleão: 

os gerentes seriam os comandantes "de campo" - suas tarefas 

consistiam em manter em dia as metas e cronogramas de 

produção, ultrapassar cotas de venda, ampliar a participação 

no mercado. O assessor administrativo compunha o que, em 

termos militares, se chamaria de "ajudante de ordens" dos 

generais: mantinham os superiores informados e encarregavam-

se de levar as decisões do "alto comando" até seus 

destinat~rios, cuidavam do planejamento e coordenação dos 

serviços e fiscalizavam a atuação das diferentes divisões, 

de modo a não permitir que se desviassem dos objetivos 

traçados". 22 

A empresa sofreu assim, uma grande transformaçao, 

no sentido de transformar "homens de açao" em "homens de 

idéias". Introduziu-se relatórios escritos, burocratizou-se 

o sistema. 

A IBM adotou um sistema gerencial no qual um 

projeto para ser posto em prAtica necessitava de um acordo 

entre um membro do "staff" e um da "linha de frente" - no 

qual os dois assumiam os riscos do projeto.Estimulava-se a 

competitividade interna e o debate. 

22 Ver WATSON JR, Thomas, e PETRE, Peter,"Pai,Filho & Cia
Minha Vida na IBM",op.cit.,pAg.l48 



Este era 

sustentado" 

o "sistema IBM de gerenciamento 

Ele coordenava as diversas "partes" da empresa, 

conseguindo um bom grau de integraçao entre as diversas 

divisOes, em um ambiente de negócios relativamente estável, 

permitindo a alocaçao de recursos para projetos de alta 

prioridade. 

Este sistema funcionava também devido A politica 

de estabilidade dos empregados, que nao eram despedidos, mas 

no máximo realocados ou rebaixados. 

O filho, como o pai, também gostava de gestos 

simbólicos e dramáticos. 

Ao mudar seu sistema de remuneraçao, dividindo sua 

parte dos lucros com sua equipe de 13 pessoas, altos 

executivos do comitê de direçao, ele queria simbolizar que a 

IBM nao era mais uma empresa do tipo "o chefe mandou". 

Ele achava ainda que a melhor forma de manter as 

pessoas motivadas era criar antagonismos e que os conflitos 

eram um fato inerente ao sistema gerencial. 
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A partir da criaçao de unidades independentes e do 

estimulo A competiçao interna, acretitava-se obter bons 

resultados. 

Ele reconhece que esta era uma atitude temerária e 

radical:"adotar o conflito interno e a comparaçao entre os 

departamentos como fator de motivaçao", mas que 

provavelmente foi este o elemento diferenciador da cultura 

da empresa que a fez ter sucesso e crescer neste periodo. 

Fazendo-se um parenteses na anAlise 

histórica,observa-se que, na realidade, o que ocorre é uma 

competiçao "amigável" entre os diversos departamentos. O 

conflito é assim esvaziado de seu contendo disfuncional e o 

potencial de motivaçao contido no mesmo é canalizado para 

servir aos objetivos da empresa. Isso será melhor discutido 

na conclusao deste trabalho. 

A empresa atuava em um mercado estável. 
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Sua imagem de marca era muito forte, sendo sinal 

de uma "escolha segura" pr parte dos clientes, pois ela dava 

uma assistência técnica iningualAvel. Como o equipamento 

envolvia altos investimentos, o cliente preferia operar com 

segurança. 
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Este fato veio a influenciar em sua cultura, uma 

vez que os "ibmistas" acostumaram-se ao cliente que "exigia 

o equipamento IBM, por este ser sinônimo de segurança" e a 

empresa viveu um periodo de "tranquilidade" interna, 

cristalizando sua cultura. 

Esta estava resumida em três principies por 

Junior, que disse ali estar toda a filosofia de seu pai: 

1- respeito pelo individuo 

merece ·integral consideraçs:o como pessoa". 

"cada empregado 

2- "Faça o que for presciso fazer para satisfazer 

o cliente" 

3- "Trabalhe até o fim para que seu trabalho fique 

bem feito - sempre existe uma forma superior de se realizar 

o trabalho. 

Watson resumia seu conceito de treinar bons 

gerentes IBM:" pessoas com competência em comunicaçS:o 

humana, imbativeis como vendedores, capazes de oferecer os 

melhores serviços em assistência técnica do mundo, um 

sujeito que vâ visitar a mulher do funcionAria no hispital, 

que mande flores no noivado, telegrama de pêsames". 
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O funcionário IBM de sucesso é aquele que é 

considerado um bom vendedor da imagem da organizaçao. 

A COMPLEXIDADE DO AMBIENTE 

A empresa tornava-se a cada dia um ambiente mais 

complexo. 

Existiam pessoas diretamente recrutadas em 

universidades, que vestiam-se de maneira mais informal, 

usando barbas longas, como os estatisticos que trabalhavam 

nos laboratórios, contrastando com o tipico funcionário IBM

camisa branca e terno escuro. 

O lider da empresa nesta época deixava clara a 

atitude que queria de seus funcionários: 

" Eu sabia exatamente qual a atitude que queria 

ver entre os empregados da IBM: queria que se sentissem como 

se a empresa lhes pertencesse, que tivessem pela IBM um 

interesse de "dono" e que conhecessem um pouco sobre os 

problemas uns 

Queria também 

possibilidade 

organizaçao, ao 

dos outros e suas expectativas e objetivos. 

que se sentissem seguros em relaçao A 

de se aproximar do alto comando da 

mesmo tempo que, por menos qualificado que 



fosse um operário, este tivesse uma noç~o bem clara do que 

era a IBM e de como a empresa funcionava.( ... )Minha eterna 

preocupaç~o era o que eu chamava de "conservar o 

comportamento de pequena empresa". 

Um dos canais de comunicaç~o era o. "Fale 

Francamente" ou "Speak Up", onde o funcionário poderia ter 

suas queixas e dúvidas respondidas estando no anonimato. 

A politica de portas abertas, iniciada desde a 

década de 20, era uma espécie de "administraç~o judiciária 

da empresa", segundo o autor. 

O empregado n~o satisfeiro procurava seu superior 

imediato podendo chegar até Watson. Este relata que isso 

aconteceu algumas vezes e que ele usava estas ocasiOes como 

exemplo de democracia interna na gestao da empresa. 

Atendendo a 200 ou 300 casos por ano, colocava seu 

"staff" de assessores para trabalhar nestes casos, 

treinando-os, e recebendo 

empregados "para manter 

"chefao"estava disponivel". 

pessoalmente algumas vezes 

viva a certeza de que 

os 

o 
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A IBM, segundo Watson, foi a primeira empresa 

americana a implantar salArios fixos para os operArias e 

pessoal burocrAtico. Antes, os operArias eram pagos por hora 

trabalhada. 

Em 1969 a empresa passou por um susto: foi aberto 

contra ela pelo governo americano um processo anti-truste, 

que queria dividi-la e questionava seus métodos de 

concorrência, acusando-a de ser monopólio em um setor 

estratégico. 

Finalmente, no governo Carter, tal processo foi 

arquivado, sem maiores consequências, porém isso influenciou 

de forma decisiva na elaboraçao do manual de ética da 

empresa e no treinamento que ela dA aos seus vendedores, 

minuncioso, a fim de evitar questionamentos deste tipo 

novamente. 
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ORGANIZACIONAL ATUAL DA IBM BRASIL 
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ALGUNS ASPECTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL ATUAL DA 

IBM BRASIL 

!)Credos e Valores 

Como vimos na parte histórica, os 3 credos bAsicos 

da empresa, que surgiram com Thomas Watson, estao presentes 

em toda a empresa.Eles estao escritos em placas 

estratégicamente dispostas em todas as salas, em muitas 

publicaçOes e em seu livro de Etica e Diretrizes 

Comerciais, em cursos "on line",etc ... 

Eles sao a base da organizaçao. 

Eles estao embasados na chamada "doutrina do 

homem" criada por Thomas Watson, ou seja, o elemento humano 

é considerado o elemento mais importante da organizaçao. 

Os 3 credos sao transmitidos de maneira explicita 

ao empregado que ingressa na organizaçao como valores 

bAsicos da empresa, que permanecem a despeito de todas as 

mudanças que ocorreram na mesma, derivadas da evoluçao do 

mercado da informAtica. Estes credos seriam a própria base 

da identidade da IBM,norteando suas novas politicas e 

prAticas comerciais. 





O credo de respeito ao individuo é definido como 

"assegurar os direitos do individuo na organizac;:ao em todas 

as ocasiões e nao somente quando for conveniente fazê-lo, 

respeitando sua dignidade".Esta definic;:ao é encontrada em 

publicações como o livro de Etica e Diretrizes Comerciais 

e nos cursos "on line" que o recém-ingresso na organizac;:ao 

realiza para situar-se no "universo IBM".O funcionârio tem 

acesso a estes cursos diretamente em seu terminal de 

computador pessoal. 

Este curso, dividido em diferentes niveis, para 

funcionârios, contratados e efetivos, cada qual tendo acesso 

a um nivel próprio, com maior ou menor carga de informac;:ao 

disponivel, fala da história da empresa nos estados unidos, 

no mundo e no Brasil, suas realizac;:oes e crescimento, 

situando o empregado na organizac;:ao e dando uma idéia do 

porte da mesma e de sua importância. 

Em sua segunda etapa fala dos credos IBM, de seus 

valores, beneficios,sistema de comunicac;:ao interna,etc ..• 

Em se tratando do credo de respeito ao individuo, 

a empresa diz abertamente que sua politica de contratac;:ao de 

pessoal nao possui algum tipo de preconceito de 

sexo,cor,idade,religiao,nacionalidade, etc ... ,levando-se em 

conta apenas a capacidade da pessoa.A empresa oficialmente 
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diz que vai além,contratando e dando oportunidades de 

trabalho a deficientes fisicos, aos quais oferece condições 

reais de trabalho adaptadas a sua situaçao. 

Neste documento de Etica e Diretrizes Comerciais, 

deixa claro que nao tolera comportamentos que tenham como 

base preconceitos deste tipo, tais como piadas e 

discriminações de outros gêneros. 

Tais comportamentos, pois, quando existem, sao 

realizados de maneira velada, com pessoas que possuem 

liberdade e confiança para realizar comentários entre si, 

evitando-se pois a incidência de conflitos interpessoais 

deste gênero na maioria das vezes, dado que este tipo de 

comportamento nao ocorre de uma maneira aberta e diretamente 

ofensiva. 

Ainda dentro de sua politica de respeito ao 

individuo, a IBM oficialmente reconhece sua politica de 

oferecer a todos os seus empregados iguais condições de 

sucesso dentro da organizaçaqo, a partir de seu ingresso na 

mesma. 



A empresa possui mecanismos de comunicaçao interna 

que sao embasados neste principio de respeito ao individuo, 

conforme é divulgado oficialmente. 

Um destes mecanismos é a chamada Politica de 

Portas Abertas, jA brevemente descrita na parte histórica, e 

que existe na IBM Brasil também. O funcionAria que se sente 

injustiçado por seus superiores imediatos pode levar suas 

questoes à gerência superior sem ter medo de represAlias de 

seu chefe imediato por ter se utilizado deste canal oficial 

dee comunicaçao. 

O gerente 

imparcialmente ambas 

mais justa para a 

superior deveria, pois, ouvir 

as partes e tomar a decisao que julgar 

situaçao.A esta politica interna os 

funcionArias "ibmistas"chamam de "escalar". 

Nota-se que nao apenas subordinados utilizam-se 

desta possibilidade, mas também 

tipo de situaçao frequente é o 

pessoas de mesmo nivel. Um 

caso de dois gerentes de 

mesmo nivel, 

andamento de 

com problemas de comunicaçao que atrapalham o 

determinado trabalho, recorrerem à gerência 

superior para pressionarem o colega a fornecer logo um dado 

trabalho ou resultado.Este tipo de comportamento é rotineiro 

e visto dentro da organizaçao como normal. 
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Um gerente de nivel superior, que possua vAries 

gerentes subordinados a ele, estA,pois,habituado a 

intermediar questOes deste tipo. 

O Programa "Fale Francamente" é um programa criado 

a fim de permitir que o funcionário que tenha uma queixa ou 

uma dúvida a solucionar as relate de forma anOnima. Ele 

escreve sua queixa ou dúvida em um formulAria especial e a 

envia a um coordenador de reclamaçOes.Pode realizar também 

seu pleito através de seu terminal de computador. 

Este coordenador, garantindo o sigilo do 

reclamante, envia a consulta ao departamento em questao para 

resposta, agendando entrevistas, conforme o caso, sempre 

dentro do maior sigilo. A resposta pode inclusive ser 

enviada para a casa do funcionAria, se este o desejar. 

As reclamaçOes podem, após respondidas, ser 

publicadas, com a autorizaçao do funcionAria, na revista 

MOMENTO, um orgao de divulgaçao interno da empresa, que fala 

de interesses gerais da mesma.Nesta publicaçao, porém,nao 

constarA o nome do funcionArio.(ver anexos) 

Este meio de comunicaçao interna é muito 

utilizado,sendo questionados assuntos de interesse geral ou 



individual.Um dos assuntos que 

diferentes "badges" ou crachás 

foram questionados sao os 

de identificaçao internos 

para efetivos, contratados, estagiários e subcontratados, 

que geram reaçOes e tratamento diferenciado por parte dos 

outros funcionários, sendo que o próprio presidente da 

empresa respondeu a um destes questionamentos originados por 

este progama "Fale Francamente",justificando esta 

diferenciaçao por questOes de segurança e administraçao 

interna da IBM,conforme documento em anexo. 

Esta questao da diferenciaçao da cor do "Badge" 

para funcionários contratados, subcontratados e estagiários 

define as fronteiras destes grupos, as informaçOes e 

serviços aos quais os mesmos podem ter acesso, locais por 

onde podem transitar, etc ... 

Outros canais de comunicaçao oficiais existentes 

baseados no credo de respeito ao individuo sao as reuniOes 

periódicas de "mesa redonda",onde um funcionário por vez é 

convidado a participar,reuniao esta com os gerentes e 

superiores de sua área.Existe ainda a entrevista executiva, 

entrevista esta que o funcionário pode realizar com o 

gerente de seu gerente, e as entrevistas de qualificaçao e 

aconselhamento, que o funcionário faz com seu gerente, onde 

é aconselhado sobre o andamento de sua carreira. 

90 



,r. Rudolf. 
:screvo-lhe diretamente porque 
enho certeza de que a resposta 
erá criteriosamente analisada. 
\credito que podemos fazer uma 
:oisa simples e algo que considero 
~xtremamente significativo para 
Jm ser humano. Temos hoje na 
IBM um contingente expressivo 
de temporários . .-\. discriminação 
il essas pessoas pela cor do seu 
"badge" é terrível. Com este pro
cedimento só conseguimos fazer 
com que as pessoas se sintam 
pequenas diante dos demais 
funcionários efetivos. e se lem
brem a cada momento que não 
podem infelizmente realizar um 
sonho de trabalhar nesta mara
vilhosa empresa. 

Como temporário aprendi a 
gostar da IBM. que respeita a 
todos indistintamente. Até en
tendo que não possa ter o em
prego que sonho em definitivo. 
mas não preciso ser lembrado a 

cada momento deste fato ao olhar 
o meu "badge ". 

E o pior é que certos funcionários 
que não têm a menor sensibili
dade chegam a nos ridicularizar 
ao nos chamar de tempusca. 
amarelado e já me chamaram até 
de CJVF. coisa que eu não sei o 
que é. 

Por favor. me livre do peso desta 
cor. Eu lhe imploro. 

.Vota da Coordenação: 
"CJVF" significa "Complemen
tary work force". 

Inicialmente gostaria de agradecer 
seus comentarias elogiosos à IBM. 

Estou certo de que suas percepções 
decorrem dos princípios de Pessoal 
desta Organização. norteados pelo 
nosso credo básico de Respeito 
Pelo Individuo. 

E import::mt~ que \·ocê compreenda 
que a di fercnciaçào de cores no 
''badge" foi implementada há \ ários 
anos como forma de controle de 
acesso a dados. 

Esta alternativa inclusiw esta 
sendo revista face à própria dis
ponibilidade de outros mecanismos 
que. sem prejuízo do controle. 
possam evitar a situação por você 
mencionada. 

Dentro desta ótica. esta prevista a 
descontinuaçào. ainda este ano. do 
"badge" de fundo amarelo. o que. 
emendo. vai de encontro aos seus 
desejos. 

Por outro lado. manteremos o 
"badge" de cor diferente para os 
estagiários. uma vez que eles se 
encontram na Companhia numa 
condição bastante particular: estu
dantes c sem vinculo empreuaticioJ 

ESTE F ALE FRANCAMENTE 

EXPRESSA A EXISTÊNCIA DE 

GRUPOS INTERNOS COM FRONTEIRAS 

BEM DELIMITADAS 



Estive consultando o Emdia para 
obter maiores informações sobre o 
Programa de Condicionamento físico 
em nossa Empresa. 

Fiquei bastante decepcionada e 
surpresa com o fato de que os esta2iários 
e os funcionários contratados não 
podem se inscrever. Li e reli diwrsas 
vezes o texto para ter certeza de não 
se tratar de um mal-entendido. 

A meu ver. está havendo uma 
discriminação injustificada. 
Se o problema é o número reduzido 
de vagas. tenho certeza de que os 
funcionários efetivos. tão criatims 
e eficientes. teriam uma solução melhor 
que não esta discriminação. Se até 
a nossa Constituição vem combatendo 
estas diferenças. o que pensar da IBM 
que tem a filosofia de Respeito pelo 
Indivíduo? 

Já fui estagiária e hoje sou 
contratada na Companhia. Penso 
conhecê-la o suficiente para imaginar 
que exista um motivo muito forte para 
estes critérios adotados. Aliás. tão 
antipáticos! Gostaria apenas de 
conhecê-los. 

Até então haviam me dito que a 
diferença entre o funcionário efetivo 
e o contratado é o fato de que o 
contratado tem um tempo determinado 
para ser IBMista. 

Estou errada? 

Prezada IBMista. 
O Programa de Condicionamento 

Físico foi instituído com o objetivo de 
reduzir o grau de risco cardiovascular de 
nossa popularão, sendo um programa 
medico e não uma simples recreacão. 

Em virtude dos exames realizaaos e 
da supervisão requerida. é um programa 
de custo elevado e que implica dedicação 
do sca{f de Saúde Ocupacional. que 
tem também outros objetivos a cumprir. 
Tais fatores determinam que o número 

de modo a garantir-se sua eficácia. 
Entre os fatores de risco cardiovascular 

temos a idade e o sedemarismo. 
Na época em que instituímos o 
Programa, a idade média de nossos 
funcionários era alta e o sedemarismo 
predominava. Posteriormente. tivemos 
uma injeção de sangue no\·o através 
da contratação e admissão de um 
grande número de jovens, cujo grau 
de risco e hábitos de vida diferem 
bastante dos do pessoal da geração 
anterior. 

Em sua grande maioria. a juventude 
de hoje já pratica esportes regularmente. 
e quem tem menos de 35 anos e boa 
saúde raramente necessita submeter-se 
a testes de esforco ou exames laboratoriais 
antes de iniciar uma prática esportiva. 

Não podendo excluir por faixa etária. 
limitamos o Programa aos efetivos e 
reservamos metade das \·agas para 
pessoas de alto risco. mas. ainda assim, 
o número era reduzido. Os contratados, 
geralmente jovens, foram excluídos não 
só por não apresentarem risco 
cardiovascular acima da média, como 
porque sua participação dependeria 
da duração do contrato, que poderia 
expirar em meio ao andamento do 
Programa, não lhe trazendo benefícios, 
ficando incompleto, perdendo-se os 
exames realizados e tirando-se a chance 
de outros funcionários mais necessitados 
participarem. 

Como você pode entender. não 
tivemos a intenção de "discriminar", e 
sim de canalizar recursos para parte da 
populacào mais necessitada. Esperamos 
que a demanda pelo Programa nos 
permita expandi-lo futuramente. mas até 
lá você não está desamparada. 

Se você, ou qualquer um que não se 
enquadre nas normas do Programa. 
quiser uma orientado sobre a maneira 
correra de iniciar um programa de 
condicionamento físico. basta solicitar 

Saúde Ocupacional e receberá todas as 
informações para fazê-lo com -,eguram:a. 
dos próprios médicos responsáveis pela 
conducào do Programa . .-\.km disso. 
\OCê pode c.ksfrurar das facilidades 
proporcionadas por l B\1 & G.:nre para 
melhorar sua forma física. 

Caso haia mais pessoas interessadas 
no assunto.como você. fale com o DSO. 
Poderemos organizar palestras para 
orientá-los e nossa equipe estará sempre 
disposta a esclarecer suas dú\idas e 
ajudá-los a ter uma saúde cada \CZ 

melhor. • 



Assunto: Reunião sobre Diretrizes 
de Ética Comercial 

Recentemente compareci a uma das 
reuniões convocadas para os 
funcionários de meu Departamento 
para discussão sobre o assunto. 

Detectei, por parte do apresentador, 
uma postura que considero danosa aos 
interesses da IBM, e um desrespeito aos 

funcionários como indivíduos. 
A postura foi: o que está neste 

livrinho não é passível de discussão. 
Se houver alguma dúvida sobre o que 
está escrito, eu vou esclarecer. 

Para mim isto é uma "Impostura". 
ou seja, uma falsa postura, e 
extremamente danosa a tudo que 
acredito nesta Companhia. Para mim 
tudo na IBM é e deve ser passível de 
discussão. Veja bem, estou dizendo 
discussão e não transgressão. 

:"'ão creio que a IBM deva ser uma 
democracia, mas certamente não deve 
ser uma ditadura. A cultura da IBM. 
conforme expressa em seus Credos. 
no livreto de Ética Comercial, e nas 
mil e uma regras de comportamento 
não escritas e passadas de geração em 
geração oralmente. é de Respeito ao 
indivíduo. aos clientes. aos fornecedores, 
à comunidade. ao País. aos que 
aplicaram seu capital. através de um 
trabalho de alta qualidade. 

Somos. antes de tudo, um conjunto 
de indivíduos que por livre. escolha 
decidiram se unir para, através das 
atividades exercidas pela IBM. dar o 
melhor de si, recebendo como retorno 
o justo salário e benefícios necessários 
e o convívio saudável e feliz. 

Se a postura for "não há discussão", 
como vamos nos aperfeiçoar? 

Se a postura for esta estamos criando 
"Robôs". e não desenvolvendo seres 
humanos. criativos, ativos, alegres e . 
felizes de estarem dando o melhor de si 
para criar o melhor possível para todos. 

?n:1.ado lBMista. 
A JBM prima pela relação ética que 

mantem com seus funcionários, clientes. 
fornecedores e com todos aqueles com 
quem direta ou indiretamente se 
relaciona. Por este motivo é necessário 
que tenhamos diretrizes bem definidas 
que norteiem nosso comportamento. 

O li v reto de "Diretrizes de Etica 

Comercial", publicado e divulgado 
periodicamente pela IBM. estabelece 3s 
condições mínimas de conduta a serem 
praticadas por todos os seus 
funcionários no mundo inteiro. 

O principal objetivo. entretanto. não 
é 3 distribuicão pura e simples 
da publicação. mas principalmente 
o da consciencizacão do seu conteúdo. 
E a Companhia entende que a discussão 
faz parte do processo de conscientizacão. 

É por esse motivo que, além da 
distribuição e cobrança da assinatura 
na declaração anexa ao livreto. a IBM 
Brasil optou por um programa de 
divulgação que tem por objetivo a 
conscientização direta, através de 
contatos pessoais - gerente imediato/ 
funcionário ou ainda através do seu 
Departamento Jurídico -. para garantir 
o entendimento das regras ali estabelecidas. 

Essas discussões devem ser 
conduzidas da forma mais ampla e 
aberta possível. pois dessa forma 
acreditamos estar atendendo ao Credo 
do Respeito pelo Indivíduo. a que você 
se refere. 

O claro entendimento das "Diretrizes 
de Ética Comercial" que estão sendo 
divulgadas neste momento na IBM 
Brasil é imprescindível, e se constitui 
responsabilidade de cada funcionário. 
Isto está claro tanto no último parágrafo 
da página 7 do livreto. como no corpo 
da declaração a ser assinada por cada 
um dos funcionários. 

Concordamos com você com relação 
à postura imprópria do seu 
apresentador. Realmente não é esse 
o comportamento que esperamos 
de nossa linha gerencial. 

A confidencialidade deste Programa. 
entretanto. nos impede de fazer 
comentários específicos ou tomar 
qualquer tipo de ação corretiva a 
respeito da situação que você nos traz. 
Porém. nos colocamos à sua disposição, 
caso você assim deseje. • 

Momento 31 



E recomendado expressamente um comportamento 

franco e honesto entre o gerente e funcionário. 
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No livro de Etica e Práticas Comerciais é 

recomendado ao "ibmista" honestidade e equidade no 

tratamento com clientes, fornecedores e concorrentes, a fim 

de savalguardar a imagem da empresa e cumprir seus 

principies e valores. 

Toda uma série detalhada de comportamentos sao 

aconselhados,principalmente face à concorrência, com a 

recomendaçao explícita que em caso de dúvida, deve-se 

procurar o departamento juridico para orientaçao. 

Pode-se depreender da análise 

organizaçao que esta preocupaçao tao forte 

ética dos empregados face à concorrência 

histórica da 

com a postura 

derivou-se dos 

processos anti-truste que a empresa respondeu nos Estados 

Unidos. 

Dentro da IBM Brasil, apesar da atual tendênica da 

empresa de nao ser 

com a politica de 

mais complacente com a má performance e 

mudar-se a gerência, nao sendo mais 
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paternalista, os 

estabilidade. 

empregados ainda gozam uma relativa 

Existe ainda o chamado plano de aposentadoria 

antecipada, onde o funcionário é estimulado a aposentar-se 

antes, recebendo inúmeras vantagens financeiras bem 

significativas para tanto.E a chamada politica de 

revitalizaçao da IBM, ou seja, colocar pessoas jovens em 

posiçOes executivas a fim de renovar a empresa. 

Este plano de aposentadoria antecipada é visto 

como um beneficio, uma vez que as vantagens sao realmente 

significativas, mas também cumpre este papel renovador 

dentro da estrutura empresarial. 

Internamente ele é denominado "sopao". Muitas 

pessoas saem por iniciativa própria e outras sao convidadas 

de uma maneira mais formal a fazê-lo. 

O credo de respeito ao individuo e de valorizaçao 

do elemento humano é expressado ainda na politica de 

valorizaçao dos funcionários que trabalham há bastante tempo 

na empresa. sao inúmeros os funcionários que possuem 20, 

25,30 anos de IBM. E muito fácil encontrar dentro da empresa 

pessoas nesta situaçao. Quando fazem um aniversário de 



25,30 anos e outras datas significativas, o funcionAria tem 

seu nome publicado nos murais e recebe uma placa 

comemorativ, como fazendo parte do "Clube um quarto de 

século" ou "clube 30 anos" da IBM.(ver ilustraçao). 

Apesar desta valorizaçao, nota-se que a 

aposentadoria antecipada é uma técnica de administraçao de 

recursos humanos que visa, de uma maneira explicita, 

dispensar os serviços de pessoas que estao hA muito tempo na 

organizaçao, reorganizando-se a empresa. 

Isso porém é feito de uma maneira que valoriza os 

anos de trabalho do empregado, pois por cada ano de trabalho 

o mesmo recebe um bOnus salarial realmente significativo, 

saindo da empresa com um montante de dinheiro considerAvel. 

Observa-se, pois, que nao existe incompatibilidade 

entre a valorizaçao do número de anos que o empregado estA 

na empresa e a solicitaçao para que o mesmo se aposente 

antecipadamente.Além do beneficio em dinheiro, o aposentando 

é valorizado oficialmente em publicaçoes internas e muitas 

vezes volta a prestar 

objetivo porém foi 

serviços à empresa como contratado.O 

alcançado,mesmo nestes casos, de 

permitir a renovaçao de cargos e da estrutura interna. 

93 



( Em sua 

recursos humanos 

politica de pagamento, a IBM valoriza seus 

através da proposiçao oficial de que paga 

salários superiores aos do mercado para cada funçao, a fim 

de captar os melhores recursos humanos. 

Apesar dos salários serem nivelados de acordo com 

funçOes similares, eles possuem uma parte variável que 

depende da atuaçao do individuo, da contribuiçao efetiva que 

ele dá ao negócio da empresa. Logo, o salário é diferenciado 

por atuaçao individual. Existem sistemas de avaliaçao 

complexos para este fim. 

Nota-se que os salários sao mantidos em 

sigilo.Normalmente as pessoas nao questionam o salário uma 

das outras, respeitando este sigilo.Uma das causas possiveis 

é a diferenciaçao dos mesmos devido a distintas avaliaçoes 

de atuaçao do funcionário, mesmo entre aqueles que ocupam a 

mesma funçao e tem o mesmo tempo de casa. 

A politica de respeito ao individuo ainda se faz 

através dos planos médicos e odontológicos, de caráter bem 

amplo, que a empresa oferece aos seus empregados e 

dependentes. 
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Dentro de sua forte politica de valorizaç3o de 

seus empregados, a empresa explicita o fato de orgulhar-se 

de seus recursos humanos e de considera-los as pessoas mais 

habilitadas do mercado. Os "Ibmistas" considerariam-se assim 

"eleitos" por sua reconhecida excelência entre a populaç3o 

ativa local, sendo a IBM o melhor lugar para trabalhar-se, 

com um dos ambientes mais saudáveis e com menos conclitos, 

conforme declaraç3o de seu Chairman Jonh Akers para a 

revista" Quality Progress." 23 

23 Ver BEMKOWSKI,Karen,"Big Q at Big Blue","Quality 
Progess,pp.17-21,maio 1991. 
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OS OUTROS CREDOS DA EMPRESA E A CULTURA DA 

QUALIDADE 

O segundo credo da empresa é prestar o melhor 

serviço sempre ao cliente e o terceiro é a busca da 

excelência, ou seja, a busca de uma forma superior de 

realizar o trabalho, que nao apenas satisfaça o cliente, mas 

também contribua para seu sucesso. 

A concepçao de que a IBM deve ser insuperável nos 

mercados onde atua é relembrada sempre bem como a parcela de 

responsabilidade que cada empregado tem ao representar os 

interesses da empresa, no cuidado que deve ter com a imagem 

da mesma. 

A politica qualidade da companhia é um componente 

fundamental de sua cultura organizacional, expressada pelo 

segundo e pelo terceiro credos, e será melhor explicitada em 

capitulo próprio. 

O AMBIENTE DE TRABALHO 

Falando-se em ambiente de trabalho, o funcionário 

IBM tem ciência de que para permanecer na empresa deve ter 

absoluto cuidado ao manusear as informaçOes da mesma, 



obedecendo os controles de segurança de classificaçao de 

documentos e manuseio de sistemas. 

A preocupaçao com os procedimentos de segurança de 

informaçao é fortissima. 

Através da prática da "mesa limpa" o empregado é 

condicionado a verificar se realmente arquivou corretamente 

os documentos ao término do expediente ou na hora do almoço, 

nao deixando nada sobre as mesas ao sair. 

Cada funcionário, dependendo de seu nivel na 

empresa, tem diferentes acessos a documentos confidenciais. 

Existe uma equipe de segurança que faz rodizio nos 

diversos andares após o 

mesa dos funcionários 

expediente a fim de verificar se a 

está devidamente arrumada e os 

documentos arquivados. Caso note erros e problemas neste 

sentido, o gerente do funcionário é informado e o mesmo 

advertido. 

O novo funcionário, seja contratado, estagiário, 

efetivo ou temporário, recebe claras instruçoes de 

segurança,assinando um termo especifico de nao divulgaçao de 

informaçoes confidenciais. 
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Além disso, de maneira informal os colegas 

salientam a importancia deste fato ao perceberem qualquer 

esquecimento ou desvio de comportamento. 

o gerente do funcionário o supervisiona 

diretamente neste sentido. 

O funcionário que se integra à empresa condiciona-

se, pois, a seguir 

procedimentos sao 

estas normas de segurança à risca.Estes 

rigidos e detalhados. Este aspecto 

cultural tem caráter mais formal, como por exemplo o sistema 

de destruiçao do lixo confidencial e outras precauçOes que a 

empresa toma para evitar espionagem industrial e vazamento 

de informaçOes. 

Em geral, porém, o ambiente de trabalho é 

informal. 

As pessoas chamam-se de "você",possuem facilidades 

enormes através de seu terminal de comunicar-se, descobrindo 

o cargo, o departamento e o "endereço eletrOnico" do outro a 

fim de mandar notas e recados pessoais e de trabalho. 

Todos os empregados possuem seu próprio terminal 

ao qual tem acesso através de uma senha, podendo utilizar 
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todos os serviç:os de "office vision", ou seja, um programa 

de cornunicaç:ao interna, de envio de notas e mensagens, 

agenda, etc ... , onde cada usuário possui um "endereç:o 

eletrOnico" a fim de receber suas mensagens, enviá-las e 

arquivá-las.Podern consultar as agendas um dos outros, marcar 

reunioes formais ou informais, etc ... , graç:as A 

inforrnatizaç:ao e programas especiais de computador. 

Esta facilidade de cornunicaç:ao e acesso torna as 

pessoas mais informais. 

Um outro sinal desta informalidade é a ausência de 

um sentido de "propriedade restrito" de salas, terminais e 

outras áreas da empresa. 

E um comportamento comum entre as pessoas, ao 

chegarem em um andar, se verificam que há urna mesa com um 

terminal vazio, sentam-se na mesma, e através do terminal e 

de sua senha corneç:arn a trabalhar onde quer que estejam, 

mesmo que nao estejam localizadas em seu prédio, em sua mesa 

usual.O usuário do terminal em questao, caso chegue e veja 

outro funcionário utilizando sua mesa e 

urna reaç:ao normal e amigável, em 

procedimento é usual. 

seu terminal, tem 

geral, pois este 
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eu terminal é um preàoso instrumento de trabalho. Entretanto, se você não der a ele a devida 
tção, seguindo as regras de proteção de informações, ele pode se tornar uma arma terrível contra 
~. criando armadilhas, colocando-o em tremendas enrascadas, responsabilizando-o por coisas que 
1lhe passaram pela cabeça fazer. Para evitar que isto aconteça, colabore com você mesmo. partià
do da nossa campanha de proteção de informações, seguindo os conselhos abaixo: 

l 
Nãodeixesua "~rd" dan
do sopa por aí. 

Se alguém descobrir sua 
"password", pode cometer os 

os m:us perigosos. Tudo em seu no
e e sob sua total responsabilidade. 

) 

Não entre em terminal ligado 
para não entrar numa fria. 

Isto pode ser uma armadilha 
- para capturar sua "password ". 
ntes de iniciar o trabalho. desligue 
torne a ligar seu terminal. 

3 
Quando sair, tire seu programa 
do ar. 

Não deixe seu terminal Ioga
do quando não estiver por per

to. Terminal Jogado e abandonado é 
de quem entrar. E aí, vão pintar e bor
dar em seu nome e sob sua responsa
bilidade. 

4 Cuidado com o vírus. Não crie 
uma epidemia, usando rotinas 
ou códigos desconhecidos. 

Não éieixe que os vírus da in
formática se alastrem, ameaçando 
~estruir a integridade do si:stema e ~ 
informações. Nunca use ronnas ou co-
digas que você não conheça, sem an-
tes certificar-se da sua finalidade. 

5 Não deixe sua impressora dar 
com a língua nos dentes. 

Quando imprimir material 
. confidencial. fique por perto da 
unpressora .. Não permita que o con-
fidenctal cata em domínio público. 

6 Segurança se aprende na escola. 
A falta de treinamento em 

assum~s liga~ os à segurança e à 
proteçao de mformações pode 

trazer risco para a Companhia e para 
o seu emprego. 

Faça logo o curso básico. 
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Dadas as facilidades da informática, o empregado 

tem acesso ao seu sistema em qualquer prédio da IBM, seja no 

Rio de Janeiro, em sao Paulo, Campinas ou qualquer outra 

cidade. Através de qualquer terminal, de seu endereço 

eletrOnico e de seu código, dispoe das ferramentas para 

trabalhar e acessar seu "office vision" , verificando seu 

correio, as notas arquivadas em seu terminal e marcando 

compromissos através da agenda. 
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Uma das consequências deste fato é que as pessoas 

costumam se sentir "a vontade" nos diversos prédios da 

empresa.Seu crachá de funcionário lhes permite ingresso em 

todos os prédios, funcionando como uma "chave eletrOnica", 

um cartao eletrOnico que abre as portas dos prédios. 

Apesar desta "fungibilidade" de locais e mesas, os 

funcionários costumam decorar suas salas e mesas usuais com 

gravuras, fotos, posters e objetos pessoais, marcando ali 

sua personalidade e sua presença. Este tipo de criatividade 

é permitida. 

INSTALAÇOES FISICAS 

Os prédios da IBM costumam ser imponentes, com uma 

decoraçao sofisticada e cuidadosa e com especial atençao 
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para a questao da segurança fisica, sendo guardado por 

inúmeros seguranças e possuindo proteçao anti-incêndio, 

etc ... (ver ilustraçoes) 

Em geral os empregados sentam-se no que se 

denomina "baia", ou seja, mesas separadas uma das outras 

somente por um painel, com algumas gavetas, estantes e lugar 

para o terminal. Empregados de nivel intermediário e 

estagiários as ocupam.Elas costumam estar localizadas em 

amplos salOes, lado a lado. 

As salas dos gerentes normalmente possuem um 

nao variando muito, bem como a 

que é feita com quadros do acervo da 

tamanho padronizado, 

decoraçao das mesmas, 

empresa, distribuidos nas salas sem distinçao especial. 

Apenas o comitê executivo da empresa e os 

diretores possuem salas diferenciadas, bem mais luxuosas. 

Os quadros 

modernistas, muitos 

metafórica. 

costumam ser paisagens 

procurando comunicar-se de 

ou 

uma 

obras 

forma 

Na fábrica de sumaré, no começo de cada ano, é 

feita uma reuniao, escolhe-se um tema e uma imagem para 



simbolizá-lo, a qual é utilizada na empresa como forma de 

comunicaç~o intuitiva, metafórica. 

Como exemplo pode-se citar um imenso painel de 

pescadores com redes em uma praia, onde pretendeu-se 

transmitir a mensagem de se necessário "mergulhar-se em 

águas profundas" para obter-se resultados, tal como o 

pescador na foto, conforme depoimento de um funcionário da 

fábrica. 

Utiliza-se também, por exemplo,da imagem de um 

circulo de paraquedistas no ar, tendo o céu como fundo, e a 

frase "superando limites" a fim deestimular-se a obtençAo da 

qualidade, na atuaç~o do circulo de qualidade. 

Na fábrica de sumaré também existe imensos painéis 

representando constelaçOes e estrelas, sendo que cada sala 

de reuni~o possui o nome de uma constelaç~o. Esta iniciativa 

foi obra de um empregado da fábrica, fotógrafo, que quis 

expressar sua criatividade, o que foi permitido .. 

Esta comunicaç~o intuitiva é 

quando pretende-se transmitir mensagens 

empregados. 

valorizada, pois, 

espec~ficas aos 
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Os restaurantes da empresa, em seus diversos 

prédios, oferecem uma comida variada a preços subsidiados, 

existindo sempre a possibilidade de escolher-se entre pratos 

mais simples e sofisticados que atendam a diferentes gostos, 

uma vez que todos os funcionários, independente de seus 

cargos, realizam as refeiçOes no mesmo restaurante. 

Deve-se esclarecer que é de conhecimento informal 

entre os empregados que o diretor presidente da empresa come 

ali neste mesmo restaurante, junto com eles, conduta esta 

que é valorizada. 
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Os diretores, porém, e o presidente possuem um 

serviço diferenciado de garçons em suas salas, quando se faz 

necessário. 

A IBM Brasil em reuniOes formais ou informais nao 

serve bebida alcólica,utilizando-se do suco de laranja, 

ainda um procedimento tradicional, como pudemos ver na parte 

histórica, o que no entanto nao é seguido por todas as 

subsidiárias da empresa em outros paises. A subsidiária 

francesa, logo após a segunda guerra mundial, foi a primeira 

a ter autorizaçao para servir vinho e champagne, por 

"questoes culturais locais", antes mesmo que a IBM 

americana .. 



Os funcionários trajam-se de maneiras diferentes 

nos diversos ambientes da empresa. 

Na sede, 

informalmente de 

av Pasteur, Rio de Janeiro, denominada 

"corte", os funcionários adotam uma forma 

de vestir mais formal. 

No prédio da AV Presidente Vargas, Rio de Janeiro, 

onde estao localizados os empregados mais jovens da empresa, 

jovens analistas de sistemas e estagiários contratados, o 

modo de vestir-se é absolutamente informal, as pessoas 

portam inclusive "jeans" para ir trabalhar, o que contrasta 

frontalmente com os outros ambientes da empresa. 

No prédio da Rua Tutóia, em sao Paulo, as pessoas 

utilizam-se também de roupas mais formais, como na sede, 

talvez devido ao proprio clima da cidade e à cultura da 

mesma,mais séria e formal que o Rio de Janeiro. 

Na fábrica em Sumaré, perto de campinas, os 

operários trajam uniformes próprios e os funcionários 

possuem também uma forma mais sóbria de vestir-se. 
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MUDANÇAS CULTURAIS 

A IBM conserva muito de seus elementos e 

principies tradicionais, vivendo neste momento, no entanto, 

um clima de mudança. 

Como durante muitos anos foi lider de mercado em 

sua área de atuaçao, tendo posiçOes consolidadas, vivia um 

clima de relativa "calma", preocupando-se em manter as 

posiçOes que já detinha, cristalizando e consolidando sua 

cultura interna que nao era alvo de grandes mudanças. O 

clima presente entre os empregados da empresa, segundo os 

próprios, era o de que trabalhavam na empresa mais sólida e 

segura do mundo, gozando de estabilidade e tranquilidade. 

Confiava-se na constante fidelidade de marca do 

cliente e nao se atentava de maneira muito forte aos 

concorrentes externos. 

Com o avanço porém dos micro e mini computadores, 

com a perda de mercado e posiçoes por parte da IBM bem como 

outros fatos adiante retratados,, a empresa "despertou" e 

vive um momento de tensao, de busca de novos caminhos e de 

mudança cultural. 
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A empresa reelaborou-se estratégicamente.Fala em 

"fugir a morte", adaptando-se e voltando-se para o estudo de 

seu ambiente de atuaçao, conhecendo o ambiente de negócios 

dos anos 90 e seus "fatores criticas do sucesso"(adiante 

explicados) . 

Subitamente fala-se em romper tabus, mudar 

paradigmas, reformular-se a cultura interna, requestionar-se 

processos e alocaçao de recursos através de procedimentos 

radicais como a reengenharia (redesign radical)de seu 

sistema de negócios, se necessário, quebrando-se antigos 

paradigmas já estabelecidos e enfrentando resistências a 

mudança. 

Uma das armas a ser utilizada a fim de quebrar 

estas resistências, segundo estrategistas internos, é a 

politica de revitalizaçao, ou aposentadoria antecipada da 

empresa, o que permite o acesso de pessoas mais jovens a 

posiçoes de poder e decisao. 

Outra arma 

e a 

é a difusao da cultura MDQ,ou "Market 

difusao também de técnicas como a Driven Quality", 

reengenharia do sistema de negócios e o "benchmarking", 

técnicas de mudança, que obrigam as pessoas a participarem e 

a visualizarem novos processos de trabalho, conquistando sua 
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participaç~o e aceitaç~o e quebrando resistências.(técnicas 

adiante retratadas em resumo). 

Uma outra arma é a facilidade de processamento de 

info~açOes e divulgaç~o das mesmas internamente, graças a 

cursos "on line" obrigatórios,projetos, treinamentos, etc ... 
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CAPITULO VII-A CULTURA "MARKET DRIVEN QUALITY" ou 

QUALIDADE VOLTADA PARA O MERCADO- DESCRIÇAO DO MODELO 
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A CULTURA "MARKET DRIVEN QUALITY" ou QUALIDADE 

VOLTADA PARA O MERCADO- DESCRIÇAO DO MODELO 

O " Market Driven Quality" está associado à 

gerência de Qualidade e é o Programa IBM de Qualidade. 

Ele se baseia nos chamados credos básicos da 

empresa, em sua cultura, tratada no capitulo anterior.Agora 

falar-se-á das caracteristicas mais especificas da cultura 

qualidade, parte fundamental integrante de sua cultura 

organizacional. 

Os seus 3 credos básicos , respeito ao individuo, 

prestar-se sempre o melhor serviço ao cliente e a busca de 

uma forma superior de realizar-se o trabalho estao presentes 

na politica MDQ ou na gerência dos processos. 

No credo de respeito ao individuo, a politica MDQ 

reflete a expectativa da empresa de que todos os empregados 

participem do Projeto Qualidade de modo engajado, dentro da 

politica de gerência de qualidade já descrita. 

O conceito de que cada empregado conhece seu 

trabalho melhor do que ninguém, porque é ele que o realiza 

diariamente, o respeito pelas contribuiçOes efetivas que o 
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mesmo tem 

politica 

a dar para a 

da gerência 

melhoria do processo onde atua, a 

participativa, do incentivo à 

participaç~o com prêmios, treinamentos e projetos especiais 

seria a contrapartida prática do credo de respeito ao 

individuo na politica MDQ. Alguns destes procedimentos já 

foram descritos, como o incentivo à participaçao nos 

circulas de qualidade, os incentivos monetários e simbólicos 

recebidos. 

O credo de melhor serviço ao cliente se expressa 

no objetivo da empresa de ser inigualável na sua área de 

atuaç~o, o que embasa o principio do Market Driven Quality, 

ou MDQ:" Queremos ouvir de cada cliente que a IBM Brasil é 

insuperável em soluções de tecnologia de informação para 

suas necessidades e aspirações" 
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O valor de prestar-se o melhor serviço ao cliente 

é reforçado através da educaçao MDQ dada a todos os 

funcionários, a fim· de direcionar a percepç~o dos mesmos a 

procurarem formas de atenderem as expectativas do cliente em 

seu trabalho cotidiano. 

Através de mensagens no correio eletrOnico dos 

funcionários, como a que se segue " We want to make certain 

that our products not only satisfy our costumers, but also 

contribute to their success", ou entao através da questao 



colocada na tela do terminal quando o funcionário vai enviar 

uma nota:"Quantas vezes você hoje já pensou em como auxiliar 

seu cliente?", ou entao através de uma carteira onde se 

guarda o crachá eletrOnico, que vem com duas cartelas com o 

nome do funcionário, os principais credos da empresa e os 

principies MDQ,entre outras formas de atuaçao, a IBM visa 

fixar no dia-a-dia em seus funcionários 

sua cultura qualidade. 

Utilizando-se de palavras 

os principies de 

dos próprios 

funcionários, os treinamentos em qualidade visam "formatar" 

as pessoas dentro do espirito qualidade da empresa. 

Deve-se deixar claro aqui que a palavra " 

formatar" nao é utilizada dentro da empresa com nenhum 

sentido perjorativo, sendo apenas um termo derivado da 

informática e adaptado a linguagem comum.O seu sentido 

dentro da "linguagem IBM" significa apenas dar um 

treinamento adequado a uma pessoa e torná-la apta ao 

exercicio de uma tarefa que exige um determinado "skill". 

O terceiro credo é a excelência na execuçao do 

serviço.Este credo tem a ver mais especificamente com a 

melhoria continua dos processos na busca do valor 

excelência, ou seja, de uma melhor performance. 
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Diz o "chairman" Jonh Akers, a mais alta 

autoridade da empresa: " We have now gone from the goal of 

incremental improvement to the goal of perfection. At first, 

that sounds extraordinarily arrogant, even impossible, to 

achieve.Maybe it is. We are trying to reduce our defects by 

a factor of 10 in two years, another 10 in two more years, 

and be essentially defect free by 1994" 24 

Constata-se, pois, que a excelência ou busca da 

perfeiçao e do zero defeito é um valor forte na Cultura MDQ, 

implementada a partir de janeiro de 1990. 

Através da implementaçao da gerência de processos 

e das atividades a ela concernentes,este credo passa a ser 

um objetivo bem claro a ser atingido, havendo toda uma 

metodologia, bem como inúmeras ·técnicas de gerência e de 

atuaçao de equipes de trabalho neste sentido. 

No documento oficial onde apresenta o MDQ, a 

empresa, utilizando o simbolo de engrenagens, como ilustrado 

ao lado, baseia sua estratégia em 5 objetivos: - atingir a 

liderança de mercado, liderança em pessoal, atuaçao MDQ, o 

que envolve uma determinada postura de seu pessoal, 

liderança no negócio e liderança em imagem. 

24 Ver BEMKOWSKI, Karen, "Biq Q at Biq Blue",op.cit. 
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, O argumento utilizado é que os clientes 

satisfeitos farao a empresa gerar lucros e resultados, que 

deixarao os acionistas e funcionários satisfeitos. A empresa 

através de parcerias bem sucedidas e de sua atuaçao 

individual pretende contribuir com a comunidade onde se 

insere, com o pais, podendo ser considerada patrimOnio 

nacional. 

O programa MDQ, como já foi dito, baseia-se na 

gerência de processos, a seguir explicadas. 

As atividades de suporte do programa seriam: 

.Comunicaçao interna na empresa 

.Politica de Pessoal Participativa 

.Educaçao e Treinamento em Qualidade 

.Sistema de Informaçoes 

.Planejamento 
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A liderança do executivo da alta gerência, ou 

seja, dos setores envolvidos com poder de decisao, é 

decisiva para a implementaçao do programa, segundo o próprio 

documento oficial de apresentaçao. 

Um dos objetivos seria a identificaçao dos 

clientes e fornecedores internos, promovendo-se a integraçao 

dos mesmos, bem como promovendo-se a satisfaçao e a 

integraçao com os clientes e fornecedores externos. A 

"Cultura Qualidade" e a sua internalizaçao seria um elemento 

bAsico para o sucesso deste programa. 

Nota-se aqui, pois, a adoçao dos conceitos de 

Controle Total da Qualidade, Zero Defeito e Gerência 

Estratégica da Qualidade, retratados na parte conceitual. 

Os argumentos estratégicos para a implementaçao da 

gerência do processo dentro do MDQ sao:- é a abordagem 

gerencial que melhor faz frente a um ambiente de negócios 

competitivo, com objetivos de negócios crescentes e cada vez 

mais complexos, com o aumento do nivel de exigência dos 

clientes, com recursos limitados e com a enorme carga de 

trabalho existente. 



CONCEITOS DO PROGRAMA 

Neste sistema, processos seriam urna organização de 

pessoas, equipamentos, procedimentos, inforrnaçoes, esforços 

e materiais em atividades de trabalho logicamente 

interrelacionadas para atingir os objetivos do negOcio, onde 

haveriam entradas rnensurAveis dos fornecedores, tarefas que 

agregariam valor adicionado e saldas rnensurAveis para os 

clientes. 

As atividades de um processo seriam repetitivas, 

definidas e de resultados previsiveis. 

O segredo do sucesso da atividade de melhoria 

seria o intimo conhecimento deste processo a fim de 

aperfeiçoA-lo. 

vista 

A VISAO DA ORGANIZAÇAO 

A organização, 

corno inúmeros 

dentro da gerência do processo,é 

processos-chave hierarquizados, 

compostos por sua vez de subprocessos, atividades e tarefas 

que a perrneiarn desde o topo da pirarnide até sua base. Os 

processos chave da organização teriam um executivo da alta 

gerência corno proprietArio, ou seja, corno responsAvel pela 
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supervisao do trabalho de melhoria e aprimoramento continuo 

do mesmo. 

A titulo de exemplo, pode-se citar o processo que 

envolve o lançamento de um anúncio do produto, a elaboraçao 

da proposta e contrato, o processamento do pedido do 

produto, o gerenciamento do estoque, a distribuiçao, 

instalaçao do equipamento, o faturamento e pagamento. 

Esta sequência de atividades depende de vArias 

Areas que nao estariam necessariamente interligadas, mas do 

ponto de vista do cliente, ao lidar com a empresa, esta é 

uma sequência lógica - ele tem uma visao horizontal da 

organizaçao. 

Porisso o Programa MDQ propoe a integraçao 

horizontal a fim de prestar-se um melhor serviço ao cliente. 
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HIERARQUIA DOS PROCESSOS 

Ap~·~óvel a todos 
os nfvels da 
organização 



PARADIGMA TEORICO DO PROGRAMA MDQ 

A organizaçao, em seu planejamento estratégico, 

enxerga-se corno um sistema aberto. 

Faz-se aqui urna breve pausa para descrever-se 

brevemente este modelo, sobre o qual repousa o sistema MDQ e 

o seu planejamento e suas proposiçOes. 

Entendendo a organizaçao corno um sistema social e 

aberto, Katz e Kahn afirmam que ela apresenta as seguintes 

caracterlsticas: 

a) irnportaçao de energia - recebendo insumos do 

ambiente corno matéria prima, rnao de obra, etc ... 

b) processamento ela processaria estes insumos 

energéticos transformando-os em saldas, referindo-se à 

fabricaçao, treinamento ou ensino. 

c) exportaçao de energia - a organizaçao colocaria 

suas saldas no ambiente, através de produtos finais ou 

formados. 
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d) tudo isto ocorreria em um ciclo de eventos, 

repetitivos. 

e) a organizsaç~o fugiria a morte, ou seja, a 

entropia, lutando para sobreviver adaptando-se ao seu 

ambiente e integrando-se internamente. 

f) a informaç~o seria um insumo, haveria um 

controle por retroalimentaç~o e um processo de codificaçao ( 

as informaçoes possibilitariam a organizaç~o conhecer a sua 

atuaçao). A codificaç~o seria a seleç~o de informaçoes, e o 

controle por retroalimentaç~o seria a correç~o de desvios, a 

partir do "feedback" . 

g) as organizaçOes buscariam um estado estável e 

uma homeostase dinamica, ou seja, a fim de sobreviver, 

buscariam manter uma relaç~o constante entre exportaçao e 

importaç~o, absorvendo novas funçoes e subsistemas. 

h) a diferenciaç~o interna e a multiplicaç~o de 

suas funçoes de linha e coordenaçao é vista como um fator 

natural neste esforço. 

i) equifinalidade - n~o haveria um só caminho ou 

forma de organizaç~o a ser buscada a fim de atingir-se um 
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estado estável. A organizaçao deveria sempre estar mudando e 

adaptando-se, buscando novas formas para isso, se 

necessário. 

Reconhece-se a existência de uma cultura e climas 

organizacionais. 

A organizaçao possuiria subsistemas de produçao, 

relacionados com o processo de transformaçao e fabricaçao, 

subsistemas de suporte, que se encarregariam da busca e da 

colocaçao de energia no ambiente e que tratariam do bom 

relacionamento com este. Apresentaria um subsistema de 

manutençao, que trataria da ligaçao dos participantes ao 

sistema, como processos de socializaçao, recrutamento, 

avaliaçao de desempenho e sistemas de promoçoes e 

incentivos. 

Finalmente a organizaçao possuiria subsistemas 

administrativos, que tratariam do controle, coordenaçao e de 

direçao dos diversos subsistemas, compreendendo as normas e 

as tomadas de decisao25
• 

A teoria da contingência, que utiliza também este 

paradigma, através dos trabalhos de Burns e Stalker, 

25 Ver MOTTA, Fernando Prestes, "Teoria das Organizaçoes, 
Evoluçao e Critica, Sao Paulo, Pioneira,1986,pp.23-29 
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reconhecem dois tipos "ideais" de organizac;:~o que devem ser 

entendidos como uma evoluc;:~o: O primeiro seria o sistema 

mecanico, ou um sistema adequado a situac;:oes estáveis de 

tecnologia e mercado, caracterizando-se por uma divisao de 

trabalho rigida, por uma nitida hierarquia de controle, pela 

concentrac;:~o de autoridade de linha na cúpula 

administrativa, pela concentrac;:~o de informac;:Oes e de 

conhecimento no mesmo nivel, pela valorizac;:~o das 

comunicac;:Oes e interac;:Oes verticais entre superiores e 

subordinados e pela obediência e pela exigência estrita de 

lealdade a organizac;:ao." 

O segundo tipo, ou organico, se caracterizaria 

pelo ajustamento continuo as mudanças ambientais, pela 

redefinic;:~o continuada de tarefas correspondentes, pela 

valorizac;:~o do saber especializado e das comunicaçoes 

horizontais e verticais exigidas pelo processo de trabalho 

bem como por um alto grau de engajamento com os fins da 

organizac;:~o como um todo. 26 

A IBM, ao realizar seu planejamento estratégico, e 

em sua cultura interna, em cursos, publicac;:Oes, utiliza 

palavras como "fugir a morte", adaptar-se ao ambiente, 

integrar-se horizontalmente, colher informac;:oes, etc ... 

26 Ver MOTTA, Fernando Prestes, "Teoria das 
Organizac;:Oes",op.cit.pág.30 
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A empresa define-se como um conjunto de 

subsistemas a serem integrados. Reconhece a importancia de 

sua cultura organizacional. Seu planejamento é, pois, 

fundado em uma visao sistêmica que possui de si mesma. 

mecanica, 

Pretende evoluir 

(descrita por 

de uma 

Watson, 

estrutura rigida, 

quando elaborou a 

restruturaçao da empresa nos anos 50 através da criaçao da 

organizaçao ''staff-and line"", descrita na parte histórica 

deste trabalho) para uma organizaçao mais flexivel, 

organica, utilizando-se destes termos. 

O raciocinio que embasa estas teorias fundamenta a 

definiçao dos objetivos e missao da IBM e suas estratégias 

de adaptaçao. 

TECNICAS UTILIZADAS PELO SISTEMA MDQ-A GERENCIA DO 

PROCESSO 

A gerência do processo, dentro do MDQ, visa 

contrapor-se a visao da gerência tradicional, onde os 

gerentes sao limitados a gerenciar o compartimento de sua 

propriedade, onde nao existe um proprietArio do processo 

global ou responsAvel por seu desempenho e nem um 

compromisso direto de cada funçao da organizaçao com as 
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necessidades dos clientes, ficando cada área da empresa 

isolada das outras. 

As diversas áreas da IBM através da gerência de 

processos, visam atender objetivos bem especificos: 

A área de desenvolvimento visa gerar tecnologia. 

A área de fabricaçao tem objetivos de custo e de 

prazo. 

A área de vendas e serviços tem objetivos de 

quotas. 

A área de finanças tem objetivos de lucro. 

Nota-se nesta descriçao que a empresa tem a visao 

de si mesma como sendo um conjunto de subsistemas. 

Dentro de lógica do sistema MDQ, a gerência do 

processo permite a integraçao da empresa no nivel 

horizontal, entre seus diversos setores, pois se as 

estruturas organizacionais sao verticais, o cliente vê a 

organizaçao horizontalmente.(ver ilustraçao) 
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Os três objetivos a serem atingidos seriam: 

a efetividade do processo ou seja, a 

conformidade com os requisitos do cliente; 

. a eficiência, ou seja, a produçao do resultado 

requerido com o minimo de recursos; 

. a adaptabilidade, ou seja, a manutençao da 

efetividade mesmo quando ocorram mudanças. 

Resumindo, o documento oficial que apresenta o MDQ 

cita as vantagens do processo: 

. atendimento das necessidades dos clientes e 

identificaçao dos requisitos dos mesmos; 

. a visao ampla e horizontal do negócio; 

. o entendimento profundo do processo global; 
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um método disciplinado de análise, uma 

metodologia estruturada, ou a chamada abordagem "cientifica" 

para análise e melhoria de processos. 

.implementaç:ao mais fácil de mudanças, a partir 

da visualizaç:ao do processo como um todo; 

.maior envolvimento dos funcionários em todos os 

niveis 

Cada processo deve ter indicadores de 

"performance", a fim de poderem ser controlados. E o que se 

chama os "5 up's" da organizaç:ao, indicadores de 

"performance" que tenham como parametros a satisfaç:3o do 

cliente e os objetivos do negOcio, que possam indicar 

sucesso ou fracasso do produto/serviço de acordo com os 

critérios do cliente, que sejam fáceis de entender e 

comunicar, tangiveis e mensuráveis continuamente e 

representem metas desafiantes. 

Podem ser ciclo de tempo, nümero de defeitos, 

custos, entre outros. 

A Gerência do processo visa a eliminac;:ao de 

defeitos, reduç:ao do ciclo operacional, etc. 
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SIMBOLOS E ESTRATEGIAS DO PROGRAMA MARKET DRIVEN QUALITY 

TECNICAS DE MELHORIA 
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SÍMBOLOS E ESTRATÉGIAS DO PROGRAMA MARKET DRIVEN QUALITY 
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Esta eliminaçSo se faria através da melhoria 

continua de processos ou da "reengenharia "do sistema de 

negócios, ou redesign radical do processo. 

TECNICAS 

A MELHORIA CONTINUA 

A melhoria continua de processos é uma técnica que 

envolve 10 passos: - a definiçSo dos processos-chave da 

organizaçao, a formaçao de grupos e a definiçSo dos fatores 

criticas do sucesso de cada processo ( ou seja, fatores que 

devem estar presentes para que o processo obtenha os 

resultados esperados). 

Define-se a missso 

estratégias, seus objetivos e os 

estrutura. Cada executivo da 

responsAvel pela coordenaçso da 

destes processos. 

da organizaçso, 

processos-chave 

alta gerência 

melhoria continua 

suas 

de sua 

ficarA 

de um 

Após fala-se com os clientes para se identificar 

suas exigências e fixar padrOes de "performance" para cada 

processo. 
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Após isto, desenha-se o fluxo do processo atual, 

ou "mapa do processo", levantando suas diversas etapas de 

trabalho, compreendendo 

problemas e causas. 

sua "performance" atual, seus 

Na etapa 4, fixa-se prioridades de melhorias, de 

acordo com as exigências dos consumidores, por importancia e 

desempenho. 

Em uma Sa. etapa, realiza-se o "Benchmarking", ou 

marco padrao de referência,que é definido como o ato de 

comparar o nosso processo e a sua efetividade e eficiência 

com um processo igual ou similar. 

A comparac;:ao pode ser feita entre dois 

departamentos da mesma empresa, ou entre duas empresas 

concorrentes ou nao concorrentes. Existe um acordo entre as 

informac;:Oes que serao partilhadas e muitas questoes éticas 

envolvidas. 

Aprende-se como as outras empresas/ou 

departamentos atingem aqueles resultados e aplica-se o que 

foi aprendido na melhoria dos processos internos da 

companhia, adaptando-se os procedimentos. 
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O "Benchmarking" pode ser também uma fonte de 

idéias para a chamada "Reengenharia do Sistema de Negócios", 

adiante comentada. 

Um aspecto importante desta técnica é que uma vez 

incorporada ao sistema gerencial de uma organizaçao, reflete 

uma atitude de continuo aprendizado e busca das melhores 

práticas comerciais e industriais do mercado - contrária à 

atitude de uma organizaçao que "fecha-se em si mesma", como 

a IBM era acusada de ser. 

Após o "Benchmarking" como fonte de idéias e 

soluçOes para o processo de melhoria continua, o método 

propoe desenvolver soluçOes para cada ponto levantado como 

um problema que "impacta e inibe o atingimento da 

performance desejada". 

Eliminam-se as atividades que nao "adicionam 

valor" ao processo e que sao rotineiras e repetitivas, 

etc ... 

Desenvolvem-se os já explicados medidores de 

"performance" ou "5 ups" da organizaçao ( Existe este nome 

porque a IBM tem uma orientaçao de que para cada processo, o 

numero ideal de medidores de performance sao 5). 

Por fim, de acordo com os requisitos do cliente, 

priorizam-se as soluçOes a serem implementadas. 
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O Passo 7 propoe 

externamente, obtendo as 

revisando-a. 

"vender a idéia" internamente e 

aprovaçOes necessárias, e 

A etapa 8 é a finalizaç~o do plano de melhoria, 

com recursos e cronograma a serem utilizados. 

Na etapa 9, implementa-se o plano parcialmente, 

para teste, desenvolve-se o chamado Plano Piloto. 

Na etapa 10, finalmente, implementa-se 

definitivamente a soluç~o. 

O pressuposto de toda esta metodologia é o 

trabalho em equipe, como acima definido. 

O "BUSINESS SISTEM REENGINEERING" COMO Tl!:CNICA 

DENTRO DO PROGRAMA MDQ 

A reengenharia do sistema de negócios, ou 

"Business System Reengineering", é um método de mudança mais 

radical. Identifica-se o fato de que mesmo realizando-se 

todas as melhorias possiveis no processo atual, este nao 

atingirá, com 

desejados e 

a presente estrutura, niveis de "performance" 

competitivos.Busca-se atingir um novo nivel de 

"performance" . 

Redesenha-se esta 

desvinculando-se de sua forma 

estrutura radicalmente, 

anterior, gerando um novo 

processo a fim de atingir-se os resultados esperados. Esta 

técnica pressupoe uma mudança organizacional efetiva, a 
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realocaç~o de recursos, talvez novos investimentos 

(principalmente em tecnologia), a quebra de resistência 

cultural à mudança através dos chamados "agentes de 

mudança", que devem também "estimular a criatividade" dentro 

da organizaç~o.A aplicaç~o desta técnica é muitas vezes 

dolorosa, por envolver questoes politicas e a realocaçao de 

pessoas, sendo possivel até a redefiniç~o do próprio 

"negócio" e objetivos da empresa.(mudanças de caráter 

estratégico) . 

Propoe-se que 

liderança e reengenharia 

o executivo responsável pela 

de um processo n~o delegue 

responsabilidades, assumindo 

deste esforço. 

pessoalmente a coordenaçao 

Como "fatores criticos do sucesso",ou elementos 

que devem estar presentes na empresa para que este redesign 

radical tenha sucesso, cita-se: a liderança forte, objetivos 

claros, cultura dinamica, disposiçao à mudança na 

organizaçao e tecnologia disponivel. 

O método propOe 5 fases neste esforço: 

Na primeira fase, ou energizar, deve-se 

compreender a organizaç~o, seus processos chave, formar 

equipe motivada e metodologia. 

Na segunda fase Focalizar, deve-se documentar o 

processo atual, definir critérios de performance, usar o 

"Benchmark"como fonte de idéias, identificar "Quick hits", 

ou pontos de melhoria rápida, devendo-se identificar também 

as chamadas "forças e fraquezas do ambiente" sobre as quais 
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se pode influenciar ("entry points"), compreendendo-se assim 

o "ambiente de negócios". 

Atenta-se para as "exigências ou requirements" do 

cliente, levando-se em consideraç~o as variáveis de tempo, 

custo, qualidade e valor agregado. 

A terceira fase, ou Invent, propoe a realizaç~o de 

um "brainstorm", a fim de gerar-se novas idéias para um 

novo processo, avaliando-as e priorizando-as após. 

A 4a. fase, ou disparar, propoe a criaç~o de um 

protótipo para estudo, um plano de implementaçao e 

transiç~o, e a aplicaç~o da idéia. 

Deve-se também fazer uma descriç~o dos beneficios 

tangiveis (em renda, "market share" e custo) e intangiveis ( 

imagem da organizaç~o, dinamismo na cultura da empresa) e 

uma análise custo beneficio detalhada, para obter-se a 

aprovaç~o final. 

O curso que fornece treinamento para os 

funcionários salienta que esta técnica é utilizada pela 

empresa a fim de aumentar sua competitividade no ambiente de 

negócio dos anos 90, adaptando-se ao mesmo, fugindo A morte, 

integrando-se internamente (gerência do processo) buscando a 

excelência através do MDQ. 

OUTRAS CONSIDERAÇOES 
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Em termos gerais, nos cursos que a IBM oferece aos 

seus empregados, nas publicaçOes, murais, etc .. , define-se o 

"ambiente de negócios" dos anos 90 como: mais complexo, com 

o foco dirigido do produto para o cliente, com o uso de uma 

maior tecnologia, com pressoes por reduçao de custos e de 

ciclo de tempo, devendo-se atentar para os mercados globais. 

Propoe-se a criaçao da "NOVA IBM", descrita por 

JoHn Akers, o "chairman", na revista Think de outubro 1992: 

" What Each of Us Needs To Do in the New IBM" 

"Our greatest challenge is to deal with the pace 

of change in our industry. That means each of us must be 

prepared to participate in a very fast moving company.We 

intend to lead the change, not simply react to it". 

No próximo capitulo, descrever-se-á mais 

especificamente o porque destas mudanças,quais sao, e como 

estas técnicas descritas sao utilizadas para fazer os 

funcionários internalizarem esta politica MDQ e a mudança de 

atitude proposta. 
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A NOVA IBM E AS MUDANÇAS 

Através de artigo publicado na revista Fortune, 27 

o autor David Kirkpatrick analisa as mudanças que estao 

ocorrendo na IBM ou "Big Blue", oferecendo um histórico e 

relatando as estratégias desenvolvidas pela empresa para 

fazer face·· ao "ambiente de negócios" dos anos 90 nos 

mercados onde atua, ou seja, tecnologia e computaçao. 

De acordo com os fatos relatados, o ano de 1991 

foi o primeiro ano desde 1946 em que a empresa nao cresceu, 

suas vendas cairam em mais de 5%, sendo este o primeiro 

déficit de sua história. 

sao palavras de Jonh Akers, seu diretor-

presidente, sua mais alta autoridade: "Nós não nos sentimos 

inibidos a respeito de mudança. Nós estamos preparados a 

mudar tudo, menos nossos valores de excelência, satisfação 

dos consumidores e nosso respeito pelo individuo." 

Segundo Akers, a integridade e a honestidade sao 

ainda valores básicos da IBM, de sua forma de realizar 

negócios, valores estes que nunca 

27 KIRKPATRICK,David, "Breaking up IBM",Fortune,pp.112-
121,julho 1992. 

ser ao 
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mudados. 

Quais sao as mudanças? 

Oficialmente, ela quer ser uma companhia que 

influencia nas mudanças do mercado e nao apenas uma empresa 

que reage a elas. 

Para isso pretende ser uma companhia dirigida para 

o mercado ( "market-driven"), através de uma cultura 

"obssecada pela qualidade" e voltada para a satisfaçao dos 

clientes. 

Quer ser uma companhia capaz de assumir riscos, 

estar continuamente aprendendo, desenvolvendo novas 

habilidades e conhecimento, criando valor para seus 

clientes, empregados, acionistas, comunidade e nos mercados 

onde atua. 

Seus objetivos sao ambiciosos - quer ser a lider 

mundial nos mercados globais onde atua. 

prazo: 

Estabeleceu,pois, algumas metas de médio e longo 

1993,ter acesso irrestrito ao mercado. 

1994 - Ser uma companhia considerada 6 sigma para 

produtos e serviços, ou seja, atingir a excelência em seus 

processos, uma vez que esta é uma medida estatistica que 

denota uma margem de erro baixissima, 3,4 partes de erro por 

milhao,(prõximo ao zero defeito), quando a curva tem quase a 

produçao normal .. 
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1995 - 30% de participaçao no mercado (atualmente 

detém 27% do mercado). 

Os objetivos para 1992 sao atingir o nivel 4 sigma 

para os processos e a categoria bronze entre as categorias 

bronze, prata, ouro e classe mundial da avaliaçao MDQ, 

conforme já explicados corno sendo parte de seu processo de 

avaliaçao interna. 

Para 1994, a IBM deve ser "classe mundial". 

Ela é, no entanto, uma empresa gigante, com uma 

enorme burocracia, com problemas de integraçao interna, como 

reconhece a própria direçao, e com uma cultura muito forte e 

cristalizada. 

A fim de conseguir flexibilidade e rápida 

reaçao as mudanças do mercado, a empresa subdividiu-se em 

13 divisOes com autonomia crescente, pretendendo cortar 

custos e desenvolver cada vez mais sua "cultura Market 

Driven Quality". 

A empresa se transforma em uma "federaçao de 

companhias" com objetivos comuns, mais substancial 

individualidade para explorarem novas oportunidades de 

negocio. Cada uma delas tem compromissos de atingir 

objetivos de crescimento em vendas, lucro, retorno de 
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investimento, fluxo de caixa, satisfaçao de clientes, 

qualidade e moral dos empregados. 

Estas 13 divisOes sao nove unidades de negócio 

voltadas para produçao e desenvolvimento de produtos e 

serviços ("manufacturing and development") e mais quatro 

unidades geográficas voltadas para áreas geográficas de 

Marketing e Serviços. 

As metas das divisOes sao estabelecidas em 

conjunto com o comitê executivo, que também as supervisiona. 

Este comitê está localizado em Armonk,estado de Nova York, 

EUA, sede da empresa. 

Foi criado um novo sistema de gerência que visa 

manter as unidades com um minimo de conflito, introduzindo 

leis de mercado real dentro da companhia. Os "Principies de 

Operaç:ao" definem um conjunto de diretrizes com papéis e 

responsabilidades, estabelecendo modelos de contratos 

internos e definindo os padrOes de avaliaçao financeira das 

unidades de negócio e das unidades geográficas. 

Cada uma delas sao avaliadas pelo seu desempenho 

"dentro dos 3 aspectos do sistema de valores da 

IBM:MDQ,Satisfaçao do Cliente e moral dos empregados". 28 

Segundo o artigo da " Think", as boas novas sao 

que "o ibmista que conseguir atingir seu resultado ganha uma 

fatia dos lucros". 

28 Ver "Criando Uma Nova IBM",encarte em português da 
revista "THINK",n.4,1992,pp.1-5 
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Para se estabelecer com sucesso estas reformas a 

nivel de recursos humanos 

mentalidade centralizadora. 

é necessário quebrar a velha 

Akers disse em entrevista A fortune que " The 

value of IBM may very well be a lot more in the sum of the 

parts than the whole" - visando estimular a competiçao entre 

as novas divisOes, para determinar onde estao os problemas e 

quais estao com uma boa "performance". 

Akers quer que cada "ibmista", ou empregado da 

IBM, sinta-se intimamente relacionado aos resultados da 

divisao onde trabalha e lute pelos objetivos da mesma em uma 

atitude competitiva. 

Para isso, utiliza-se de elementos da cultura 

organizacional da empresa, tais como simbolos, rituais, 

linguagem, comportamento, a fim de conscientizar os 

empregados das mudanças e do comportamento esperado face à 

nova situaçao. 

Em cerimOnias públicas, em discursos oficiais, em 

ritos como encontro de comitês e executivos, apresentaçOes, 

entregas de prêmio, a gerência e os executivos manifestam-se 

explicita e simbolicamente na colocaçao dos novos valores da 

empresa (a seguir citados), ao deixar claro que tipo de 

atitude esperam de seus subordinados e "ibmistas" em geral. 

A titulo de exemplo pode-se citar o caso do 

encontro anual de acionistas, em abril de 1992. 

O "chairman" perguntou a um empregado se ele era 

um "Ibmista". O empregado respondeu que em primeiro lugar 
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trabalhava e lutava pela ISSC - Integrated Systems Solution, 

uma das novas subdivisões da empresa, ou "baby blue". 

Tal comportamento foi elogiado e estimulado em 

público, talvez como uma forma de quebrar resistências 

internas às mudanças. 

Até a tradicional formalidade na maneira de 

vestir-se está sendo quebrada: executivos da alta gerência 

da IBM americana aparecem em público com roupas mais 

informais, talvez a fim de simbolizar a busca de uma forma 

menos rigida e mais infernal de organizaçao. 

AKERS, em entrevista para a revista "Quality 

Progress" 29 afirmou que através educaçao e do exemplo, 

inclusive fazendo de pessoas que tiveram iniciativas 

"heróis" dentro da empresa, difundindo -se suas 

histórias,consegue-se criar um "clima" propicio à aceitaçao 

dos novos valores e incentivar a mudança de comportamento e 

a internalizaçao da cultura MDQ, delegando-se tarefas e 

fazendo os funcionários assumirem riscos. 

"You empower people by education, by example, and 

by any other way you can think of, including making heroes 

of people who have taken the initiative" 

Através de atos simbólicos, passo a passo, a 

empresa galga os degraus para a implementaçao e aceitaçao 

interna de suas reformas. 

29 BEMOWSKI,Karen,"Big Q at Big Blue"Quality Progress,pp.l7-
2l,maio 1991 



A NOVA IBM DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS~MISSÃO E OBJETIVOS 
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CARACTERISTICAS CULTURAIS A SEREM MUDADAS. 

Uma das caracteristicas da empresa, segundo 

"experts", era a complacência que a mesma tinha com seus 

empregados, a estabilidade dos "ibmistas", bem como a 

politica de "full employement". 

Akers vem dando sinais públicos de que a 

"performance" dos empregados será observada de maneira mais 

atenta, exigindo-se mais dos mesmos. 

~m importante executivo da empresa, George 

Conrades, da direçao de Nova York, foi despedido pois nao 

alcançou os resultados esperados. Tal atitude foi um exemplo 

drástico que foi como uma forte advertência aos "ibmistas" 

americanos de que as regras estao mudando. 

A remuneraçao do "Ibmista", como relata o artigo 

da Fortuna, está intimamente ligada ao desempenho do mesmo e 

a efetiva contribuiçao que ele dá ao "negócio" da empresa. 

Os empregados estao sendo estimulados a "assumirem 

riscos" fazendo propostas efetivas de trabalho e a agirem 

como se fossem os "donos do negócio", em um retorno à 

proposta de Thomas watson Jr., como foi visto na parte 

histórica, principalmente com a descentralizaçao e criaçao 

de unidades mais independentes. 

Conforme já 

participativa, com 

definido, implementa-se 

uma organizaçao mais 

. \ 

a gerência 

flexivel, 
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horizontal, e trabalho em equipe.O gerente seria na 

realidade mais um coordenador do trabalho, dividiria as 

informaçOes, delegaria responsabilidades, como lider, 

incentivaria a participaçao.E a aplicaçao da gerência de 

qualidade em oposiçao a gerência por processo, como foi 

visto na parte conceitual deste trabalho. 

MUDANDO DE MENTALIDADE 

Durante anos, analisa Kirkpatrick 30
, a IBM teve a 

mentalidade "Field of Dream", -"Se você construi-lo, eles 

virao" referindo-se ao filme de mesmo nome onde um sonhador 

constrói um campo de baseball que atrai de maneira mágica 

assistentes para um jogo entre jogadores famosos já 

falecidos. 

O autor quer expressar a imagem que a empresa 

tinha de seus,produtos e da atitude dos consumidores frente 

aos mesmos. 

O próprio Akers, Chairman, diz na revista Quality 

Progress:"IBM spent 75 years thinking it was a wonderful 

customer service company. It is sobering to have a third 

party review part of your operation and tell you that you 

are not really as good as you thought you were. It was a 

maturing process" 31
- ele refere-se ao fato da comissao que 

julgava o prêmio Baldrige ter dito a fabrica de Rochester 

30 KIRKPATRICK,David,"Breafing up IBM",op.cit. 
31 Ver BEMKOWSKI,Karen,"BIG Q AT BIG BLUE",op.cit. 
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que esta ainda nao estava preparada para ganhar o prêmio, 

fato que se deu mais tarde. 

Este tipo de mentalidade da IBM explica-se pela 

evoluçao do mercado, onde durante muitos anos ela dominou, 

tendo uma imagem de marca muito forte e clientes 

extremamentes fiéis, em um ambiente mais ou menos es~Avel de 

negócios. 

O mercado porém mudou. Quem compra computadores 

agora é o usuArio final, cuja principal motivaçao é a de 

resolver os problemas de seu negócio como um todo, nao 

concentrando-se mais apenas em seu centro de processamento 

de dados. 

o cliente busca "softwares" e serviços, 

"workstations" e sistemas intermediArias. 

O "mainframe", ou computadores de grande porte, 

dominante na produçao da IBM, vem sendo substituidos por 

computadores de menor porte, mini e micro computadores, em 

uma tendência crescente. 

A tecnologia tornou menor o preço da computaçao, 

espalhando-a por Areas onde ela nao estava ainda disponivel. 

A competiçao multiplicou-se, surgindo empresas 

grandes, que atuam em mercados globais, como a IBM, e 

empresas especializadas em pequenos nichos de mercado. 

Durante este processo de preparaçao e 

aprimoramento de sua "politica qualidade", a IBM,segundo seu 

Chairman, muito aprendeu em termos de "humildade". 
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"Having gone through the Baldrige process and 

humbly learning where they didn't measure up was a 

tremendous lesson", afirma o chairman neste mesmo artigo. 

A empresa projetou entao as novas tendências de 

seu ambiente de negócios e avaliou sua situaçao atual, 

desenvolvendo estratégias de mudança, "traduzindo a 

realidade" para seus empregados, conforme descrevemos a 

seguir: 

A empresa explica aos seus empregados na revista 

"THINK" que as três forças de pressao do meio ambiente, 

clientes, tecnologia e competiçao, estao definindo o 

ambiente da industria de informática da seguinte maneira: 

"1. Serao os pequenos negócios, e nao as grandes 

corporaçoes, que liderarao o crescimento econOmico dos anos 

90· ~ 

2. grandes investimentos serao feitos no setor 

público na medida em gue os governos sejam pressionados para 

uma maior eficiência de seus serviços: 

3.tecnologia será algo personalizado, 

transportável e pessoal na medida em que os individues se 

tornam o foco da demanda, 

4.o volume de informaçao processada vai explodir 

na medida em gue as empresas passem a prover necessidades 

individuais: 
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S.Redes digitalizadas, redes sem fio e 

telecomunicaçoes estarao muito difundidas e isto estimulará 

uma grande quantidade de serviços: 

6.0 ciclo de vida dos produtos vai continuar a se 

reduzir, exigindo adaptabilidade e flexibilidade para a 

sobrevivência empresarial: 

?.Indústrias tradicionais de computaçao, 

comunicaçao, produtos de consumo eletro-domésticos e de 

informaçao vao se fundir;" 32 

Pretende-se justificar aos empregados as mudanças 

estruturais realizadas no interior da organizaçao. 

A GERENCIA DO PROCESSO NA IBM 

A companhia foi dividida em 15 processos-chave, ou 

seja, em seus principais sistemas administrativos e de 

produçao. 

Está presente o espirito de reduzir ciclo de 

tempo, fazer-se da maneira correta pela 1a.vez (zero 

defeito) atingindo-se padrao 6 sigma ( medida estatistica 

que se aproxima do erro O). 

A integraçao de todos os departamentos reflete o 

controle total da qualidade. 

A utilizaçao da melhoria de processos a fim de 

"satisfazer e encantar" o cliente, obtendo-se vantagem 

32 Ver Criando uma Nova IBM",encarte em português da revista 
"THINK",n.4,1992,pp.1-5 
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competitiva e" colaborando para o sucesso 

negócio" reflete a gestao estratégica da 

"market driven".Integra-se horizontalmente 

do mesmo em seu 

qualidade e o 

a empresa, 

identificam-se clientes e fornecedores internos e externos. 

Ou seja, integram-se as diversas correntes de 

gestao de qualidade na busca dos melhores resultados. 

A IBM BRASIL 

Sediada no Rio de Janeiro, a IBM Brasil foi 

fundada em 1917, possuindo atualmente quase 5.000 

funcionários. Possui várias filiais em todo o pais, dois 

centros de suporte aos consumidores, um no Rio, onde fica 

sua sede, e outro em sao Paulo, onde possui também um grande 

prédio na Rua Tutóia.Além disso, tem uma fábrica em Sumaré, 

perto de Campinas, estado de sao Paulo, fundada em 1972, 

que fabr.ica computadores de médio porte e discos rigidos. Tem 

um enorme centro educacional na gávea, Rio de Janeiro. (ver 

ilustrac;:ao) . 

Seu Diretor- Presidente desde 1986 é Rudolf Hohn. 

Devido a lei brasileira 

desde 1984, a IBM Brasil fabrica 

da Informática, vigente 

somente computadores de 

médio porte, onde sao necessários grandes investimentos por 

parte dos clientes. Ela possui, no entanto, uma divisao 

denominada GBS ou " General Business Systems", através da 

qual aliou-se ao grupo Villares constituindo a IVIX, empresa 

que fabrica e comercializa a "workstation" risc 6.000. 
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Através de sua politica de estar presente também 

neste mercado, cedeu a ITAUTEC, do grupo ITAU, o direito de 

fabricaçao e comercializaçao de seu produto AS-400,um 

minicomputador, no Brasil denominado S-400. 

Constituiu também uma 

Informática para fabricaçao de 

"Personal System". 

"joint-venture" com a CID 

micro-computadores PS ou 

Seu principal 

computadores médio porte é 

como a Fujitsu e Amdahl. 

concorrente 

o sistema 

no mercado de 

Unisys, e empresas 

A IBM foi considerada pela revista ISTO E/Senhor 

de 1988 como a empresa do ano, exportando para mais de 60 

paises e realizando investimentos apesar da recessao 

econOmica. 

Apesar da lei da informática, a empresa cresceu 

neste periodo. 

Tendo decidido permanecer no pais apesar destas 

restriçOes, no aniversário de seus 75 anos,ela posicionou-se 

oficialmente declarando ter sido esta a decisao correta, 

realizando alianças a fim de estar presente com seus 

produtos no mercado brasileiro quando as restriçOes fossem 

suspensas, o que ocorreu agora em; outubro deste ano. 

Comparativamente com as outras subsidiárias, a IBM 

Brasil trabalhou em um meio ambiente de negócios bem mais 

restrito.Considera, porém, que devido a este fato, 

desenvolveu uma maior capacidade de adaptaçao e 
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flexibilidade, caracteristicas estas que fariam parte de sua 

cultura. 

Ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade para sua 

fAbrica de Sumaré este ano e obteve também a certificaçao 

das normas ISO 9000, ou International Standards 

Organization, que permitem a exportaçao para todos os paises 

da Comunidade EconOmica Européia. 

Como a IBM americana, no entanto, implementa 

mudanças a fim de fazer face ao mercado brasileiro, que 

neste momento, com o fim da lei de informAtica, gera novas 

oportunidades de negócio. 
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geral, 

AS MUDANÇAS NA IBM BRASIL 

A IBM Brasil, seguindo 

através de seu comitê 

a orientaçao da direçao 

executivo, definiu seus 
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principais processos-chave e os fatores criticos do sucesso 

dos mesmos e está implementando a gerência do processo, 

treinando pessoas através do ILAT- Instituto Latino 

Americano de Tecnologia, um de seus centros de estudo, de 

seu centro de treinamento na gávea, Rio,entre outras formas. 

Está formando equipes de trabalho, treinando os 

funcionários em técnicas corno a Reengenharia de Processos, 

já comentada, e o "Benchrnarking". 

Está disposta a mudar no que for necessário a fim 

de atingir seus objetivos. 

Esta atitude conta com o envolvimento pessoal da 

alta gerência que posiciona-se explicitamente neste sentido, 

fornecendo recursos necessários para a realizaçao do 

trabalho. 

Espera-se dos "ibrnista" urna atitude de 

criatividade e mente aberta, dentro de urna cultura voltada A 

mudança. 

A maneira correta para conseguir estes resultados 

é expressada corno sendo a gerência de processos e qualidade. 

A reengenharia enquanto técnica facilita a quebra 

de resistências culturais, pois envolve os participantes em 
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equipes interdepartamentais onde realizam um "brainstorm" 

gerando novas idéias e por fim um projeto. 

Durante a criaçao e implementaçao do projeto, cabe 

aos participantes do grupo advogarem e defenderem as novas 

idéias em seus departamentos, assessorados, talvez, por 

"agentes de mudança", ou consultores especializados. 

O "benchmarking", enquanto técnica de pesquisa das 

melhores práticas do mercado, entre concorrentes e outras 

empresas, está sendo incorporado ao sistema gerencial da 

IBM. 

Esta prática permite que a empresa esteja 

rotineiramente focalizando outras empresas, estudando-as, em 

uma atitude de aprendizado e troca de informaçOes, abrindo

se. ~segundo sua própria proposta). 

E uma nova atitude para uma empresa antes 

criticada por "fechar-se". 

A prática destes novos métodos sem dúvida é bem 

mais complexa que sua simples proposiçao.Sao métodos cuja 

aplicaçao é relativamente nova no Brasil. 

Esta abertura, no entanto, reflete de fato uma 

mudança de atitude da empresa, isso é inegável. 

OS DIVERSOS AMBIENTES CULTURAIS 

A IBM BRASIL é uma organizaçao grande e complexa, 

possuinido empregados de diversas faixas etárias, com 



mentalidades diversas, possuindo, pois, subgrupos culturais, 

e que reagem de modo diverso às novas proposiçOes. 

A forte socializaçao que os "ibmistas" sofrem para 

internalizar esta "cultura qualidade" sem duvida homogeiniza 

em muito seu comportamento, mas esta internalizaçao varia 

nos diversos subgrupos, sendo mais questionada em alguns e 

mais aceita em outros. 

Dentro dos diversos grupos de trabalho, pessoas 

de diferentes departamentos e idades interagem na melhoria 

de processos. Nestes grupos mistos, as propostas, a 

interpretaçao e criaçao de simbolos processa-se de modo 

diverso pois diferentes subgrupos culturais estao ali 

representados. 

Reconhecendo-se, pois, o fato de que a "cultura 

market driven" permeia de modo diferente os subgrupos 

culturais da empresa (inclusive suas diferentes unidades), 

pode-se ressaltar o fato de que o Prêmio Nacional de 
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Qualidade, ganho pela fAbrica de Sumaré, reflete um 

cuidadoso trabalho realizado durante anos em torno da 

questao da qualidade, enriquecendo-se cada vez mais este 

conceito e culminando-se com a implementaçao da gerência 

do processo e com a criaçao do "espírito market driven 

quality" na unidade. 33 

33 Ver artigo sobre qualidade "APESAR DE TANTAS,SO UMA 
CHEGOU AO FINAL", publicado na revista EXAME,pp.76-87,11 de 
novembro 1992. 



Alguns estudos mostram ser mais fácil a 

implementaçao deste tipo de cultura e a criaçao de "espirito 

de equipe" nas fábricas que adotam sistemas produtivos por 

processo. 

Elas constituem unidades produtivas de tecnologia 

capital intensiva avançada, tendem a exibir hierarquias 

alongadas, onde predomina a administraçao por comitês, mais 

do que a autoridade de linha. Os trabalhadores diretos sao 

relativamente poucos se comparados com o pessoal 

qualificado, havendo mais trabalhadores de manutençao e 

controle do que de execuçao. 

Este tipo de fábrica emprega um grande número de 

especialistas com estudos pós-graduados (entre eles o 

pessoal do ILAT-Instituto Latino Americano de Tecnologia, 

6rgao de estudo e treinamento da IBM), e o relacionamento do 

pessoal tende a ser pouco burocratizado. O sistema de 

controle tende a ser unitário e predominantemente impessoal. 

Grande número de instrumentos de controle sao mecanicos ou 

automáticos. 34E o caso da fábrica de Sumaré. 

Desde 1980 esta fábrica tem programas de circulo 

de qualidade, conforme já descrito no capitulo que se refere 

à definiçao do conceito de qualidade. 

9000, já 

A fábrica conseguiu a certificaçao das normas ISO 

comentadas na parte conceitual, que permite 

exportar para o mercado comum europeu. Este representa um 

34 Ver Motta, Fernando Prestes, "Teoria das Organizaçoes, 
Evoluçao e Critica",op.cit.,pp 31-33,ao referir-se aos 
estudos de Joan Woodward, representante da teoria 
contingencialista. 
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reconhecimento por parte da comunidade internacional da 

qualidade de seus produtos e de seu sistema de gerência de 

processos. Representa, pois, uma importante conquista para 

sua gerência 

No dia em que o diretor da fAbrica anunciou aos 

havia sido obtida, 

comunicaçao, pode 

funcionArias que esta certificaçao 

utilizando o equipamento interno de 

observar-se na reaçao dos funcionArias um "espirito de 

equipe", e um contentamento generalizado. A analogia que 

melhor parece exprimir a impressao causada é a de uma equipe 

de voleyball que acaba de ganhar a medalha de ouro nas 

Olimpiadas e ao receber esta noticia fica entusiasmada. 

O sucesso da unidade e o atingimento das metas 

reflete-se concretamente na remuneraçao dos funcionArias 

também, o que talvez reforce de maneira concreta este 

contentamento. 

A REAÇAO DIFERENCIADA 

O fato é que as noticias destas "vitórias" sao 

recebidas nas outras unidades, pelo pessoal administrativo, 

de um modo bem racional, como se lessem uma boa noticia que 

os deixa satisfeitos, porém à distancia, sem envolvimento. 

De modo em geral, a politica MDQ permeia com menos 

entusiasmo o pessoal administrativo da "corte". (Assim é 

chamada a sede carioca, pelo pessoal da fAbrica e pelo 
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pessoal do prédio da Rua Tutóia,em Sao Paulo, em um tom de 

brincadeira, que revela, no entanto, como o ambiente mais 

formal e politico da sede brasileira é visto.) 

HA pessoas que resistem porque jA têm 20,25 anos 

de empresa e olham com ceticismo as mudanças. 

Estas pessoas talvez em breve se aposentem de 

acordo com o plano de aposentadoria antecipada, permitindo a 

"revitalizaçao".Algumas delas, é claro. Muitas permanecerao. 

Para estas, a empresa, nos cursos e treinamentos , 

deixa claro ser compreensivel a dificuldade de adaptaçao a 

uma nova metodologia de gerência, uma vez que se durante 

anos o modo correto de gerenciar-se era um, mudar e cortar 

velhos hAbitos envolve vArias questoes. 

Deixa-se claro, também, que apesar das 

dificuldades serem compreensiveis, uma nova atitude e a 

adaptaçao às mudanças serao cobradas.A nova IBM, corresponde 

um "novo ibmista" . 

No prédio da av Presidente Vargas, no Rio de 

Janeiro, a primeira sede da empresa, hoje, em alguns 

andares, trabalham jovens estagiArios, analistas de sistema 

e analistas de sistemas de suporte (que realizam modelagem e 

elaboraçao de sistemas de computaçao).Muitos sao contratados 

e outros efetivos.(esta sistemática de contrataçao serA 

comentada na conclusao).Eles sao recrutados nas faculdades 

cariocas de computaçao em geral. 
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Na Divisao de Informática (DI), estes jovens 

(menos de 30 anos) estao organizados em equipes de trabalho 

por projeto. 

Algumas destas equipes sao dirigidas pelos 

gerentes mais jovens da empresa, que assumem uma postura 

mais critica e questionadora,pretendendo renovar o ambiente 

à sua volta. 

Neste prédio, o ambiente distingue-se de todos os 

outros prédios da IBM. As mulheres utilizam roupas 

extremamente informais para trabalhar, como calc;:a "jeans", 

sapatilha, camiseta, vestidos leves bem informais,etc ... 

Esta informalidade do público feminino é uma 

"marca" do grupo, que fixa suas fronteiras. 

A presença da pesquisadora, inclusive, com roupas 

mais formais (uma vez que eu trabalhava na sede carioca e 

além disso possuo o modo "paulista" de vestuário no 

trabalho, mais formal) causava estranheza - percebia-se que 

era alguém de fora. Após o primeiro contato, havia, no 

entanto, simpatia. 

Os rapazes, de modo usual, vestem terno e gravata. 

Salienta-se este fato do vestuário com a intenc;:ao 

de revelar ser este um grupo tipico e bem definido dentro da 

IBM, com caracteristicas diferenciadas dos demais. 

Em entrevistas, a pesquisadora ouviu de algumas 

pessoas deste grupo que a educac;:ao MDQ e todos estes 

principias parecem "muito bons e bonitos", mas que as 

pessoas deste grupo, em especial, sao diferentes, e apesar 
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de reconhecerem a validade destes principies, pretendem ver 

coisas mais concretas, questionar, não se deixando 

"convencer tão facilmente" antes de ver os resultados 

obtidos. 

Tais entrevistas ocorreram após a palestra de um 

americano, Joel Prussin, Diretor Qualidade da IBM de Nova 

York, que, entusiasticamente, em inglês, explicou a técnica 

de "Benchmarking" no sofisticado centro de treinamentos da 

GAvea. 

A palestra foi dada com uma técnica de comunicação 

excelente, em um inglês claro e pausado, sendo precedida por 

um discurso do diretor Qualidade da IBM Brasil, sr. Lincoln 

de Carvalho, que salientou o fato de que, com esta palestra, 

esperava contar com a colaboração de todos os "ibmistas" 

para iniciarem um periodo de mudança e aperfeiçoamento de 

processos, a fim de cumprir o plano de reestruturação da 

companhia. 

Havia inclusive um carAter emocional, quando, no 

fim do dia, agradeceu ao palestrante, em nome de todos, _ter 

vindo de tao longe para motivar as pessoas na IBM Brasil e 

dividir seus conhecimentos. Ele esperava que agora a IBM 

Brasil "desse a largada" em direção à efetivaç:ão de suas 

mudanças e do aperfeiçoamento de seus processos. 

Foi uma "cerimOnia de abertura" de um novo estAgio 

da IBM Brasil, que quer renovar-se e mudar. 

O fato de ter vindo um americano especialmente ao 

Brasil para motivar as pessoas e "dividir seus 



conhecimentos" tornou a ocasiao mais especial, e nao 

somente um curso a mais, principalmente pelo fato desta ser 

a primeira turma, somente composta por gerentes e alguns 

jovens que participavam dos esforços de melhoria. 

A reaçao, porém , entre alguns destes jovens já 

descritos, foi de questionamento. "Porgue é necessário vir 

um americano ao Brasil para dar este curso, se esta técnica 

nao é tao dificil de ser apreendida e um brasileiro poderia 

ter dado este curso?" 

A liderança da empresa mostra-se firme em relaçao 

às mudanças desejadas, pronunciando claramente suas 

espectativas em relaçao aos empregados. 

No curso de "Reengenieering", dado em português, 

por um jovem pertencente a este grupo já descrito da Divisao 

de Informática,à partir da adaptaçao de um curso americano, 

a abertura foi realizada por um gerente de qualidade IBM que 

mostrou "charts" fruto da reuniao do alto comitê executivo 

da IBM Brasil, relatando as mudanças, e deixando claro a 

urgência das mesmas, necessárias para que a empresa fuja "à 

morte". 

Comentando esta situaçao, alguns gerentes antigos 

na empresa participantes do curso reconheceram o presente 

clima interno de ansiedade, como "previsOes de que, neste 

ritmo, a empresa nao durará mais que 15 anos" , e a 

necessidade de "fazer-se algo", fugindo-se ao antigo "clima 

de tranquilidade". 
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Apesar das reaçoes diferenciadas A politica MDQ 

da IBM BRASIL,esta redobra seus esforços de socializaçao de 

seus empregados e, observando-se os fatos ocorridos na 

f4brica de Sumaré, pode-se concluir ao menos que é possivel 

atingir-se os objetivos de produçao e "performance" 

esperados através da implementaçao do sistema da gerência do 

processo e da criaçao de uma forte cultura "market driven". 

Outro exemplo desta possibilidade é a f4brica da 

IBM de Rochester, nos Estados Unidos, que, tendo tentado 

ganhar o prêmio Baldrige, foi avaliada uma primeira vez pela 

comissao julgadora, nao tendo-o obtido. 

Segundo Akers, após esta derrota, a unidade 

reavaliou seu sistema e aperfeiçoou-o, conseguindo a adesao 

de seus funcion4rios em uma verdadeira "luta, liçao de 

humildade~ processo de amadurecimento". 

" The persistence demonstrated by the people in 

Rochester really carried the day. They didn't win the award 

the first time they applied. Having gone through the 

Baldrige process and humbly learning where they didn't 

measure up was a tremendous lesson. They took it to heart, 

realized what they had to do, and did it" 35
• 

35 Ver BEMOWSKI,Karen, "Big Q at Big Blue",op.cit.p4g 17 
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Esta unidade conseguiu em dezembro de 1990 o 

prêmio Baldridge, na segunda tentativa. 

Em janeiro de 1991 conseguiu o prêmio interno da 

IBM categoria ouro, que retrata uma Cultura MDQ permeando de 

maneira bem forte a unidade. 

Nota-se que a própria empresa reconhece ser 

complexa e ser permeada de maneira diferente em cada unidade 

por sua "cultura MDQ", existindo vários niveis de premiac;:ao 

por este fato. 

A competic;:aso interna é estimulada a fim de obter

se cada vez mais esta "adesao" dos funcionários. 

Resumindo a posic;:ao da empresa em seus esforc;:os de 

socializac;:ao dos funcionários, diz Akers: 

" For IBM to become a market driven company, 

everybody in it has to think in terms of deligting bis or 

her customers.Surprisingly, many people outside of marketing 

didn't think they had customers. So, educating people about 

customers was our first accomplishment. The second was 

changing the mind-set from "incrementai improvement is the 
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goal" to "incrementai improvement is all right, but 

perfection is required". 

E, publicamente: 

"I felt extremely proud of IBM Rochester and 

extremely proud of IBM people. It is so important for the 

people in IBM to realize that perfection is achievable".36 

36 Ver BEMOWSKI,Karen,"Big Q at Big Blue",op.cit,pâg.18 
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Ramping up: Rochesters successful neu· Liahtnmg disk riJes are carefully 
assembled in this clean roam. Bv the end of 1990. there u·iil be nco 

additional assembly fines like this one. 

ILUSTRAÇÃO DAS FABRICAS DA IBM DE 

ROCHESTER E DE SUMARE(EMBAIXO) 
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CAPITULO IX - CONCLUSAO 



CONCLUSAO 

Conforme jA foi citado, a IBM é uma empresa que, 

em seu planejamento estratégico, visualiza-se como um 

sistema aberto, composto de subsistemas, devendo adaptar-se 

continuamente ao "ambiente de negócios" que muda, 

integrando-se internamente para tanto. 

Pretende "influenciar nas mudanças do ambiente, 

nso s6 reagindo a elas, crescendo e fugindo à morte". 

Desenvolve, pois, uma cultura organizacional que 

visa " ser uma estratégia de controle social, à partir das 

noções de cultura e clima organizacionais, de sistemas de 

papéis, normas e valores como elementos fundamentais do 

sistema - tudo se passa no sentido da identificação dos 

difersos tipos de conflito organizacionnal com vista a 

antecipá-los e canalizá-los para a eficiência do sistema" 38 

Neste sentido, na parte histórica deste trabalho, 

mostra-se como Watson Jr descreve a evoluc;:ao da politica de 

recursos humanos da empresa, ressaltando o fato de que seu 

pai sempre antecipava-se às proposic;:Oes sindicais, 

oferecendo aos seus empregados o que poderia ser proposto 

pelos sindicatos antes dos mesmos manifestarem-se, fazendo 

de cada concessao uma manobra estratégicamente elaborada 

para mostrar aos empregados que eles eram o recurso "mais 

38 Ver MOTTA, Fernando P, "Teoria das Organizac;:oes, Evoluc;:So 
e Critica", op.cit.,pAg 90 
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precioso da IBM", e que a IBM era o "melhor lugar para se 

trabalhar no mundo", evitando possiveis reivindicaçoes e 

conflitos coletivos. 

A empresa tem tradicionalmente baixissimos niveis 

de sindicalizaçao, inclusive no Brasil. 

A IBM reconhece o conflito e estimula a 

competiçao interna como fonte de motivaçao, estratégia que 

agora também é adotada por Akers na descentralizaçao da 

empresa e na promoçao da "Competiçao interna, mas com um 

minimo de conflitos possiveis". 

A competiçao é estimulada, porém a 

disfuncionalidade dos conflitos é amortecida por mecanismos 

de regulaçao interna como "A politica de Portas Abertas", já 

descrita, ou seja, é o "sistema judiciário interno",como diz 

Watson Jr, regulador dos conflitos. A competiçao, no que ela 

tem de "positivo" - realizar o melhor trabalho, estar sempre 

propondo novas idéias e lutando por melhores resultados - à 

partir da análise comparativa com o resultado dos outros - é 

defendida. 

o chairman da IBM, ao defender a descentralizaçao 

em divisOes, diz que " a soma total das partes da IBM pode 

ser maior que o todo". 

Estimula-se a competiçao entre as novas divisOes, 

mas com um minimo de conflito interno possivel.Cria-se um 

sistema gerencial de regulaçao interna. 

A fim de compreender-se esta situaçao, pode-se 

descrever o fato de que a IBM, agora dividida em 9 divisOes 
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voltadas para a produçao e desenvolvimento de novos produtos 

e em 4 grandes áreas geográficas voltadas para marketing e 

serviços, pode viver a seguinte situaçao interna: 

Coloca-se a necessidade do cliente em primeiro 

lugar. Se este prescisa de um "pacote", ou seja, "hardware", 

"software" e serviços, e a empresa dispoe do "harware" e dos 

serviços, mas nao de determinado "software", consegue-se 

parceiros externos para o "software" e fecha-se o negócio 

com o cliente assim mesmo. O importante é satisfaze-lo e 

conservá-lo. A unidade interna responsável pela produçao de 

"softwares" deve, pois, reagir e conseguir criar aquele tipo 

de software que está sendo requisitado - esta situaçao deve 

servir de estimulo para ela, ao constatar que a própria 

empresa fecha negócio a melhores condiçOes de preço com 

parceiros externos em certos setores. 

! para evitar o conflito disfuncional entre as 

partes que junto com esta descentralizaçao cria-se este 

sistema gerencial de regulaçao, com os "principias de 

operaçao" entre as unidades, 

preços, etc ... ,introduzindo-se 

interior da empresa. 

regulando contratos internos, 

leis de mercado reais no 

Na atribuiçao dos prêmios "word-class, ouro, prata 

e bronze" às diferentes unidades que obtiveram resultados 

distintos( na avaliaçao interna MDQ)está presente o caráter 

simbólico desta competiçao. 

162 



Avaliando a lógica dos sistemas abertos, diz Motta 

"O conflito entre as partes e o todo só pode aparecer como 

disfunção, na medida em que tudo é pensado em termos de uma 

"harmonia universal" 

.Através da "cornpetiçao regulada" entre as partes 

visa-se conseguir a "harmonia do todo". 

Mais urna vez, dentro da lógica dos sistemas 

abertos, pode-se dizer que "os fracassos são sempre 

atribuidos às defici&ncias do sistema. Se ele funciona mal, 

cumpre aperfeiçoá-lo" 

A empresa quer, pois, integrar-se ao sistema 

social e econOrnico vigente, ajudando a aperfeiçoá-lo ( isso 

está expresso em sua diretriz de influenciar nas mudanças do 

ambiente de negócios e nao apenas reagir a elas, bem corno no 

famoso slogan de Watson Sr.,até hoje adotado" "a paz mundial 

através do comércio mundial"). 

A empresa é vista corno um conjunto de processos, 

subprocessos, atividades e tarefas a serem compreendidas e 

aperfeiçoadas, que envolvem todos os niveis hierárquicos da 

organizaçao, que devem trabalhar em equipe a fim de atingir 

estes resultados de melhoria. 

" Na visão sist&mica, a dominação é escamoteada na 

idéia de integração. Tudo se passa como se de fato não 

41 Ver MOTTA, Fernando P, "Teoria das OrganizaçO Evoluçao e 
Evoluçao e Critica", op.cit.,pág 90 

42 Ver MOTTA,Fernando P.,"Teoria das Organizações, Evoluçao 
s, Evoluçao e Critica", op.cit.,p.89 
43 Ver MOTTA, Fernando P.,"Teoria das Organizações, Evoluçao 
e Critica", op.cit.,pág8 
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houvesse dirigentes e dirigidos, mas apenas supersistemas, 

sistemas e subsistemas a ser integrados" 

A DIFERENCIA~AO 

ORGANIZA~AO 

DOS GRUPOS NO INTERIOR DA 

Apesar de toda a descriçao dos grupos que j~ foi 

feita neste trabalho, cumpre relatar mais alguns aspectos, 

chegando-se a algumas conclusOes. 

Existem 5 grupos no interior da empresa 

diferenciados em termos de organizaçao trabalhista da mesma, 

no que se refere a vinculo empregaticio. 

Existem os estagi~rios, sem vinculo empregaticio, 

os contratados temporariamente pelo periodo de dois anos e 

os funcion~rios efetivos da empresa, ou "ibmistas". Temos 

ainda os chamados "subcontratados", ou seja, trabalhadores 

que frequentam diariamente os prédios da empresa e trabalham 

em conjunto com os outros, mas que têm vinculo empregaticio 

com uma outra empresa que a IBM contrata (terceirizaçao). 

Existem ainda os chamados "vendors", ou trabalhadores mais 

especializados como 

por alguns meses 

consultores, que 

realizando algum 

normalmente com uma alta remuneraçao. 

permanecem na empresa 

trabalho especifico, 

Referindo-nos aos 3 primeiros grupos, existe uma 

certa sequência lógica no ingresso na empresa - o individuo 

entra como estagi~rio, se aprovado, é contratado 



temporariamente e após, caso haja interesse e uma boa 

avaliaçao, efetivado. 

Neste processo, o "ibmista" ou efetivado é visto 

como um privilegiado, pois já foi alvo de 3 passagens, com 

as inseguranças e obstáculos 

uma delas - ser aceito como 

contrato temporário e por 

coroaçao de seus esforços. 

naturais a transpor em cada 

estagiário, após, conseguir o 

fim, a almejada contrataçao, 

Como diz Bourdieu, quando mais dificeis sao os 

ritos de iniciaçao, mais o individuo se apega às suas 

conquistas. Os jovens IBM, desta forma, sao em geral muito 

orgulhosos por fazerem parte da IBM e vêem o fato como uma 

importante conquista pessoal, apegando-se à organizaçao. 

Os estagiários sao um grupo tipico: portam um 

"badge" ou cracha vermelho, diferenciado, que lhes dá 

diferente acesso às informaçoes, prédios e outros serviços. 

Em uma empresa que trabalha em uma área onde o 

segredo de informaçoes é fundamental para seu negócio, o 

fato de nao terem vinculo empregaticio faz a organizaçao 

lhes tratar com alguma reserva, fato este que gera uma série 

de reaçoes tipicas deste grupo. 

Os temporários almejam e trabalham para a 

contrataçao efetiva, tendo a tensao natural de quem após 2 

anos pode estar desempregado, saindo de uma organizaçao onde 

tinha bons salários e perspectivas,além de beneficios, para 

um mercado de trabalho tenso e instável como o brasileiro. 
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Seu comportamento é pois coerente com esta situaçao 

sentem-se muitas vezes incomodados com este fato. 

Em um ambiente de trabalho como o brasileiro, a 

empresa de fato, objetivamente falando-se, dá muitos 

beneficios a seus empregados, distinguindo-se das demais. 

Este fato reforça ainda mais o orgulho de quem é 

efetivo e o desejo de ser por parte de quem nao é. 

Os 3 primeiros grupos citados tem algo em comum: 

as pessoas que os compoem foram ou poderao ser alvo do rito 

de passagem "trabalhador comum" para "ibmista". 

Os subcontratados, que portam o crachá marrom, 

como funcionários da cafeteria e restaurante, telefonistas 

de "telemarketing", assistentes de secretárias, etc .. , sabem 

que apesar de conviverem neste "Universo IBM" nao poderao 

ser alvo desta passagem.Isso gera inclusive neste grupo 

reaçoes tipicas 

das funcionárias 

reproduzido por 

destas questOes: 

(ver o programa Fale Francamente, onde uma 

colocou esta questao e que aqui é 

considerar-se relevante para a compreensao 
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CONSULTA REALIZADA AO PRESIDENTE DA EMPRESA DENTRO 

DO PROGRAMA FALE FRANCAMENTE 

" Sr Rudolf, escrevo-lhe diretamente porque tenho 

certeza de que a resposta será criteriosamente analisada. 

Acredito que podemos fazer uma coisa simples e algo que 

considero extremamente significativo para um ser humano. 

Temos hoje na IBM um contingente expressivo de temporários. 

A discriminação a essas pessoas pela cor de seu "badge" é 

terrivel. Com este procedimento, s6 conseguimos fazer com 

que as pessoas se sintam pequenas diante dos demais 

funcionários efetivos, e se lembrem a cada momento que não 

podem infelizmente realizar um sonho de trabalhar nesta 

maravilhosa empresa. Como temporário, aprendi a gostar da 

IBM, que respeita a todos indistintamente. Até entendo que 

não possa ter o emprego que sonho em definitivo, mas não 

preciso ser lembrado a cada momento deste fato ao olhar o 

meu "badge". E o pior é que certos funcionários que não tem 

a menor sensibilidade chegam a nos ridicularizar nos 

chamando de "tempusca amarelado" e já me chamaram até de 

CWF, coisa que eu não sei o que é.Por favor, me livre do 

peso desta cor, eu lhe imploro." 

Como o Programa Fale Francamente é anOnimo, a 

direçao da empresa respondeu agradecendo os elogios à IBM e 

justificando a diferenciaçao das cores no "Badge" como 
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forma de controle de acesso a dados, forma esta de controle 

que está sendo revista, 

que n~o causam 

funcionários.Esclareceu 

uma vez 

tanto 

que a 

"Complementary Work Force". 

que existem outras formas 

constrangimento aos 

sigla CWF significava 

Este funcionário, subcontratado temporário, n~o 

poderia ser alvo desta passagem.Os contratados diretamente 

pela empresa podem ser no futuro admitidos, conforme já 

explicado. 

ALGUMAS CARACTERISTICAS GERENCIAIS DA IBM 

Uma das caracteristicas marcantes da IBM era o seu 

gerenciamento "pessoal", como Watson Sr. fazia questao de 

dizer, politica esta continuada por seu filho: "mandar 

flores no noivado, cartao de pêsames à viuva, pagar 25% do 

salário para os empregados que foram alistados na 2a.guerra, 

etc ... " 

Suas estOrias famosas já relatadas na parte 

histórica deste trabalho, quando, no acidente ocorrido na 

Feira Mundial, no "Dia da IBM", Watson Sr foi pessoalmente 
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dar ordens para socorrer os feridos da empresa mandando-lhes 

flores e um cartao, reforçam esta imagem. 

Tenta-se assim vencer a "impessoalidade 

burocrática" de uma grande empresa. 

Watson Sr. utiliza a expressao de querer ver os 

funcionários da IBM como uma "grande familia". 

Como bem analisa Ma.Thereza Fleury, a imagem da 

grande familia é frequentemente utilizada pelas organizaçOes 

para reforçar o clima de camaradagem e confiança que se 

pretende e o comprometimento das pessoas com os objetivos 

organizacionais. Na grande familia, segundo a autora, o 

conflito capital e trabalho é substituido pela cooperaçao 

(pontuada por algumas situaçoes de conflito). 

A empresa, apesar de pretender, com as mudanças, 

implementar um estilo de gerência de liderança 

participativa, fugindo aos antigos padroes de gerência 

paternalista, como total estabilidade no emprego, 

complacência com a "performance" etc ... , ainda ,conserva 

algumas destas caracteristicas bem "pessoais", como dar um 

presente aos seus empregados de 50 dólares por ocasiao de 

seu casamento, etc ... 
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A idéia de integraçao da familia na organizaçao, 

mas agora referindo-se ao papel social da empresa e nao mais 

ao mito, refere-se à existência do "Programa 2 geraçOes", 

que premia pais e filhos "ibmistas". 

Narra-se em publicaçOes internas a vida destes 

"ibmistas" e sua dedicaçao "em familia" 

anexo,, reportagem da revista MOMENTO 

BONACOSSA, que está na IBM a 3 geraçOes). 

à empresa. (ver 

sobre a familia 

O Programa duas geraçOes foi criado pelo fundador, 

Thomas Watson. Quando seu filho se formou na escola de 

preparaçao de vendedores em Edincott, na cerimOnia de 

formatura, criou-se o clube "pais e Filhos da IBM", cujos 

primeiros participantes eram os Watson. 

A IBM trabalha com valores amplos, como pretender 

estar integrada à comunidade e cumprir seu dever social 

enquanto corporaçao ·estes valores sao essencialmente 

ligados à sua imagem institucional. 

Para tanto, 

prédios históricos, 

promove exposiçOes 

trabalha com valores 

de arte, recupera 

universais como 

ecologia Ver anexos sobre criaçao de centros culturais no 

Brasil e também a reportagem "Our Fragile Earth - IBM and 
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The Environment, revista Think de julho 1990), associando 

seus produtos e sua imagem de marca a estes valores. 

A CULTURA ORGANIZACIONAL DE ACORDO COM SCHEIN. 

Conforme jA mencionado, a organizaçao enxerga-se 

como um sistema aberto. 

De acordo com esta linha de raciocinio, a cultura 

organizacional é vista, de acordo com SCHEIN, como um 

conjunto de presssupostos bAsicos que o grupo inventou, 

descobriu e desenvolveu ao aprender a lidar com os problemas 

de adaptaçao externa e integraçao interna e que funcionaram 

bem o suficiente para serem validados e ensinados aos novos 

membros com a forma correta de perceber, pensar e sentir em 

relaçao a estes mesmos problemas. 

A socializaçao que a IBM promove em seus 

funcionArias é bem forte, conforme pode-se depreender de 

tudo que jA foi descrito. Existe até uma palavra interna 

derivada da informAtica, "formatar", para expressar este 

fato. Esta palavra, como jA foi dito, nao tem nenhum 

sentido perjorativo, ao contrArio, significa em "ibmês" 

preparar uma pessoa dentro do "espirito IBM" para que ela 
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possa realizar bem suas tarefas e se adaptar à empresa, 

integrando-se ao "universo IBM". 

A metAfora é interessante, pois ao formatar-se um 

disquete, o computador prepara o disquete para receber as 

informaçOes dentro dos padrOes requeridos para o 

funcionamento do sistema. 

O FUNDADOR 

Schein ressalta a importancia do papel do fundador 

na determinaçao dos principais valores da organizaçao, 

imprimindo sua "visao do mundo" aos demais grupos e também a 

visao do papel que a organizaçao deve desempenhar no mundo. 

A IBM é o caso tipico da importancia do fundador 

na organizaçao. 

WATSON SR. I 

dentro da empresa. 

o fundador, é um 

Ele é o mito do 

verdadeiro 

"self made 

mito 

man" 

americano, que construiu uma empresa gigante à partir de uma 

empresa que se encontrava em dificuldades financeiras, a 

CTR, e sua história é um modelo de conduta e estimulo, 

encorajando a formaçao do tipo de empregado que a empresa 

deseja:"um bom vendedor" da imagem da IBM, que assuma 

riscos, que participe, que se comunique bem, etc ... 

Watson era principalmente um "vendedor nato" da 

imagem da empresa, aliando-a valores tradicionais como 
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honestidade e moralidade (proibiç~o até de beber alc6ol em 

festas fora do expediente), etc ... 

O sistema de crenças e valores básicos da IBM, que 

lhe d~o sua identidade, as politicas tradicionais de 

regulaç~o de conflitos, rituais como o encontro do "Clube 

100%", é um legado que permanece quase inalterado, pois a 

IBM, vivendo um longo periodo relativamente estável, pode 

cristalizar estas caracteristicas e valores, reafirmando 

certas tradiçOes, como seu tradicional principio de ser " a 

primeira empresa em sua área de atuaç~o", a melhor em todos 

os sentidos. 

O hino tradicional da empresa, introduzido pelo 

seu fundador, reflete bem esta caracteristica: 

EVER ONWARD -EVER ONWARD (Sempre Avante) 

" That's the spirit that brought us famel 

We're big, but bigger we will be 

We can't fail for all can see 

That to serve humanity has been our aim 

Our products are now know in every zone 

Our reputation sparkes like a gem 

We've fought our way through and new 

Fields we're sure to conquer too 

Forever onward IBM". 
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A MUDANÇA 

Segundo Schein, no caso da mudança organizacional, 

quando o modo habitual de fazer as coisas nao mais funcione, 

ou quando mudanças drásticas no ambiente exigam novas 

respostas, a liderança deve garantir a descoberta de novas e 

melhores soluçoes, proporcionando alguma segurança que ajude 

o grupo a tolerar as dores do abandono das antigas e 

estáveis maneiras de agir, enquanto as novas sao apreendidas 

e experimentadas. 

Observa-se que a liderança da IBM faz planos e 

utiliza de todos os instrumentais de que dispoe a fim de 

implementar com sucesso as transformaçOes que propoe. 

No documento oficial que apresenta as causas 

destas mudanças, 

primeira a fim 

em inglês, duas 

de justificar 

frases sao citadas, a 

o porquê das mudanças, 

sobretudo, "mudanças culturais, de mentalidade" e a segunda, 

para justificar a dimensao das mudanças: 

la." The thinking which created the problems we 

have today is insufficient to solve them"- Albert Einstein 
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2a."Make no small plans ••• for they have not the 

power to stir (people's) blood"- Machiavelli 

Chega-se a conclusao de que a liderança da IBM vem 

comportando-se de acordo com esta lógica descrita por Schein 

frente As mudanças. 

OS GRUPOS DE TRABALHO 

Segundo Schein, na criaçao de grupos de trabalho, 

(fato este que estA ocorrendo na empresa, no método de 

melhoria de processos), influenciam diversos fatores: 

fatores ambientais, 

distribuiçao fisica 

como a organizaçao do trabalho, a 

dos mesmos, o horArio estabelecido, que 

determinarao quem vai se relacionar com quem . 

O tipo de tarefa envolvida, o êxito da organizaçao 

em termos de estratégia grupais, o tipo de liderança grupal 

que se dispoe e o estilo gerencial sao fatores a se 

considerar. 

Os fatores referentes As condiçOes dos membros é 

expressado pelo autor na afirmaçao de que "para que haja um 

trabalho eficiente deve haver um certo grau de consenso 
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quanto aos objetivos, aos valores básicos e quanto a um meio 

de comunicação". 

A fim de resolver conflitos 

surgir, propoe-se a criaçao entre 

tipicos que podem 

os membros de uma 

experiência comum suficiente para permitir o aparecimento 

de um sistema de comunicaçao e de um clima de confiança. 

"os exerc1cios de treinamento baseados na 

experiência informal, fora do ambiente de trabalho, ou as 

sessões de trabalho servem não somente para educar as 

pessoas, mas também para proporcionar aos membros do grupo 

uma base comum de experiência a partir da qual possam 

estabelecer uma melhor relação de trabalho." 

Os fatores dinamicos sao também considerados nesta 

abordagem, ou seja, sao os eventos e processos que ocorrem 

durante a vida do grupo como tal ou que quebram a sua 

formaçao, tais como treinar pessoas para que formem um grupo 

ou induzir sentimentos nos mesmos. Nesta categoria-· estariam 

variáveis como orientaçao do grupo e métodos de 

socializaçao, o tipo de estrutura grupal que emerge das 

interaçOes reais de seus membros e o êxito ou fracasso que o 

grupo experimenta ao tentar desempenhar sua tarefa normal. 
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De acordo com esta concepçao, o grupo é visto como 

um "micro sistema aberto", que reage As mudanças do ambiente 

desenvolvendo novas caracteristicas. 

OBSERVAÇOES NA PESQUISA 

Segundo a observaçao da pesquisadora, a 

organizaçao planeja a formaçao de seus grupos segundo esta 

lógica acima descrita, coerente com a visao que tem de si 

própria. 

Em termos de fatores ambientais, cria uma cultura 

com valores próprios A mudança, ao trabalho em equipe, A 

participaçao, com um estilo gerencial participativo. Dá-lhes 

objetivos em comum, alocando as pessoas em projetos de 

melhoria de processo, cria equipes de trabalho, fornece 

metodologias a serem seguidas e recursos. Ensina-lhes 

técnicas especificas. 

Nota-se também uma preocupaçao em criar uma 

experiência comum aos membros dos grupos antes que estes 

comecem o trabalho formalmente. 

Os treinamentos sao dados fora do ambiente de 

trabalho, as pessoas vao portando roupas informais ( jeans e 
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camisa, sem terno e gravata), em um clima descontraido, onde 

as pessoas que trabalharao juntas nas equipes 

interdepartamentais que serao formadas podem se conhecer 

melhor. 

Pode-se citar neste caso 2 cursos que a 

pesquisadora participou e observou, os cursos de treinamento 

nos 10 passos da gerência do processo e também na técnica de 

reengenharia. 

Observou-se: 

- Formam-se grupos no treinamento correspondentes 

aos grupos que trabalharao nos projetos de melhoria reais 

mais tarde. 

Os casos e exercicios simulados sao, na 

realidade, baseados em questoes internas da propria 

organizaçao, com nomes de "empresas de fantasia", 

condicionando o raciocinio dos participantes a aplicarem as 

técnicas que estao aprendendo em urna realidade que na 

verdade já conhecem. 

- Existe um ambiente de competiçao entre os grupos 

na resoluçao dos exercicios, onde se compara as soluçOes 
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propostas por cada um deles, avaliando-as. O instrutor faz 

esta compara~ao em um clima amigãvel e informal, porém os 

grupos que nao ofereceram solu~Oes consideradas por ele tao 

completas quanto as de um outro manifestam seu desagrado, 

seja de forma implicita, comentando o resultado entre si ou 

através de olhares, explicitamente, mas em formas de 

brincadeiras quanto à solu~ao do outro.A competi~ao é, pois, 

estimulada através de técnicas próprias para isso. 

- No inicio de cada treinamento, um importante 

executivo da empresa, vestido de roupas formais, refor~a os 

novos valores da organiza~ao, a importância do treinamento e 

do futuro trabalho da equipe, inserindo-os no contexto de 

mudan~a. 

A CULTURA ORGANIZACIONAL SOBRE OUTRA PERSPECTIVA 

Até o presente momento, na conclusao, analisou-se 

e descreveu-se 

faz de si 

analisando-se 

paradigma. 

a empresa de acordo com a visao que a mesma 

mesma, ou seja, como um sistema aberto, 

e criticando-se alguns aspectos deste 

derivada 

Linda Smircich, 

da metãfora 

porém, vai 

da mAquina, 

além da organiza~ao 

da visao adaptativa 
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derivada da metA fora do 

organização como forma 

consciência humana. 

organismo I 

expressiva de 

para pensar 

manifestação 

a 

da 

Aplicando-se a perspectiva simbólica A anAlise 

organizacional, a cultura é 

discursos simbólicos que 

interpretado. 

concebida como 

necessita ser 

um padrão 

decifrado 

de 

e 

Berger e Luckmann mostram como estratégias de 

socialização substituem em organizaç:Oes modernas o controle 

realizado através dos meios tradicionais como aplicação de 

puniç:Oes, recompensas e supervisão. 

Ao entrar em contato com a cultura organizacional, 

o individuo, que jA foi alvo de uma socialização primAria 

anterior, internaliza os simbolos e padroes existentes e, em 

uma relação dialética, expressa-se no mundo social, 

reinterpretando e recriando estes simbolos, em um processo 

dinamico. 

Pessoas que pertencem A mesma classe social tendem 

a ter o mesmo tipo de "visão de mundo, por frequentarem os 

mesmos ambientes, portarem certos simbolos distintivos de 
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classe, bem como 

valores. 

gostos e padrOes de comportamento e 

Bourdieu ressalta o fato de que, na maioria destas 

organizações, a estrutura social é reproduzida no que se 

refere a distribuiçao de poder. 

Como salienta Peter Berger, o conhecimento vai se 

tornando especializado em uma sociedade onde aumenta a 

divisao do trabalho. Grupos restritos ocupam posições de 

poder e estao prontos a utilizA-lo para impor as suas 

definições de realidade aqueles sob sua autoridade. 

As subculturas divergentes dentro da organizaçao 

sao incorporadas, se nao destruidas. 

O universo simbólico pode ser, e~tao, visto em sua 

capacidade de ordenar e atribuir significado ao mundo 

social, e, ao mesmo tempo, pode-se perceber a sua funçao 

ideológica de ocultar as relações de dominaçao existentes, 

que passam a ser percebidas como naturais, o que contribui 

para a dominaçao simbólica. 
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A INTERPRETAÇAO DOS SIMBOLOS 

Segundo Smircich, a estabilidade da organização 

depende de formas comuns de interpretação da realidade e os 

individues que detém o poder estao mais aptos a influenciar 

no curso do desenvolvimento organizacional, a partir do 

controle de recursos financeiros e do uso dos simbolos 

através dos quais os membros da organização mediatizam sua 

experiência. 

De acordo com esta linha de análise, já se 

descreveu a complexidade da organização e alguns de seus 

subgrupos no Brasil. sao pessoas de diferentes idades, cor, 

sexo, religião, etc .. , que convivem em um mesmo "Universo 

simbólico". 

A empresa tende a reproduzir a divisao social por 

classes. 

Assim, pode-se observar que os subcontratados que 

trabalham em serviços como cafeteria, assistentes de 

secretárias, etc ... , tem mais ou menos a mesma forma de 

vestir-se e expressar-se, e provavelmente tenderão a 

perceber a realidade que os cerca, este "universo IBM", de 

forma semelhante. O "Fale Francamente" descrito, quanto as 
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sensaçOes do grupo que se sente marginalizado, descreve 

estes sentimentos. 

Os estagiArias que trabalham na Divisao de 

InformAtica, por exemplo, possuem a mesma faixa etAria e sao 

recrutados geralmente no mesmo tipo de universidades e 

escolas selecionadas pela IBM. Costumam vestir-se de uma 

maneira informal, conforme jA descrito no capitulo anterior, 

e ter uma atitude "questionadora", porém prudente, pois 

almejam a contrataçao efetiva.Sao saldos da classe média 

carioca, pelo que se pode observar, e tem mais ou menos o 

mesmo poder aquisitivo, ganhando salArios similares, 

frequentando o mesmo gênero de ambientes fora da empresa, o 

que lhes dA uma base de valores comuns para formar um grupo 

a parte no interior desta, como observado. 

Os jovens efetivos da Divisao de InformAtica que 

trabalham em grupos de modelagem de processos, conforme foi 

citado, também desenvolvem esta atitude questionadora, mais 

de um modo mais aberto que os estagiArias, pois gozam de 

mais garantias de trabalho. 

Em outros grupos, como no de gerentes de nivel 

médio, cuja maioria mora nos condominios da Barra da Tijuca 

(condominios protegidos, com facilidades como piscinas, 

saunas, etc ... ), muitos dos quais têm 15, 20 anos ou mais 
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de empresa, pode-se observar em suas conversas uma atitude 

menos entusiástica e mais cética em relaçao as mudanças. 

Frequentam também os mesmos restaurantes, fazem viagens 

esporádicas ao exterior, etc ... , compartilham de uma série 

de valores. 

Existe ainda um grupo de jovens executivos, que 

foram treinados nos Estados Unidos e já possuem posiçOes de 

gerência, com uma mentalidade mais aberta a mudanças, um 

perfil mais dinamico. Percebe-se ali as futuras elites 

empresariais da IBM. 

Para o grupo de jovens questionadores que sao 

empregados efetivos, a IBM, ao dar-lhes responsabilidades de 

trabalharem em processos de melhoria e reengenharia, 

delegando poderes, falando de renovar, de criar agentes de 

mudança que devem quebrar resistência, muitas vezes consegue 

atrair a sua atençao , fazendo-os participar e sentirem-se 

importantes por contribuirem em um processo de 

transformaçao, com desafios. 

Ao sentirem-se agindo (dentro dos limites e 

metodologia permitidos, é claro), eles tornam-se ativos 

defensores destas 

processo, ao 

efetivamente .. 

novas idéias, sendo incorporados neste 

sentirem-se renovando e questionando 



Para os céticos que jA têm muito tempo de casa, hA 

sempre o recurso do "sopao" ou revitalizaç:ao, onde os 

gerentes que apresentam uma atitude gerencial antiga e uma 

mente pouco aberta A renovaç:ao sao convidados a se aposentar 

antecipadamente. 

.. 
Isto motiva em muito os jovens executivos que 

estavam sendo preparados no exterior, que vêem a 

possibilidade de obterem promoç:Oes caso se destaquem. 

Para os que ficam, reconhece-se a dificuldade de 

adaptar-se aos novos métodos de trabalho, mas deixa-se claro 

que a politica de complacência com maus resultados acabou, 

que a velha politica paternalista de "full employement" estA 

mudando, que a avaliaç:ao do trabalho serA feita dentro das 

novas proposiç:Oes MDQ e que é melhor que o "Ibmista" procure 

adaptar-se o mais breve possivel,caso queira ter sucesso em 

sua carreira, compreendendo o que ocorre. 

OS SUBGRUPOS DE PODER E A REENGENHARIA OU REDSIGN 

RADICAL 

Nestas equipes interdepartamentais, onde convivem 

pessoas com número de anos de casa diferentes, com idades 

diferentes, sexo, etc ... , provavelmente os individues que 
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ocupam posições superiores na hierarquia interna, mesmo que 

oficialmente o grupo trabalhe em condiçOes de igualdade, 

tenderão a influenciar mais no curso da mudança 

organizacional, a partir de suas proposiçOes no projeto e na 

interação simbólica. 

Sobretudo quando o projeto é de Reengenharia, ou 

Redesign Radical, conforme já explicado, isto envolve 

mudanças a nivel de poder na empresa, pois realoca-se 

pessoas e recursos. 

Geralmente a Reengenharia ocorre em ocasiOes muito 

especiais, de crise, e é um processo politico por 

excelência, muito mais do que a simples aplicação do método 

formal que é ensinado. 

Ao identificar-se os departamentos envolvidos no 

projeto e os subgrupos de poder, pode-se fazer estudos 

interessantes neste sentido.São muitos os processos de 

Reengenharia que não chegam ao fim por estes motivos. 

Geralmente muitos executivos importantes saem das empresas. 

As informaçoes sobre os projetos e departamentos 

da IBM que estão envolvidos na mesma são confidenciais, no 
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entanto, nao sendo permitido A autora divulgA-las em sua 

disserta~ao devido ao seu contrato com a empresa. 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

A mudan~a organizacional e cultural de uma empresa 

é algo muito complexo. 

niveis 

A mudança cultural influencia a "performance". 

E muito dificil, porém, obter-se esta mudan~a nos 

em que se propoe, uma vez que a organiza~ao é muito 

complexa, que o comportamento humano é influenciado por 

muitos fatores, que toda uma série de percep~Oes da 

realidade e expressões variam de grupo para grupo,e de 

subcultura para subcultura. 

Mesmo em sua a~ao de elimina~ao de subculturas 

divergentes ou de seu enquadramento, a reinterpreta~ao, 

recria~ao simbólica, resistências e conflitos sempre vao 

existir. 
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Por mais forte que sejam os mecanismos de 

socializaçao da organizaçao, as suas crenças e valores 

permearao de forma diferente seus diversos ambientes. 

Pode-se atingir, no entanto, um alto grau de 

aceitaçao das normas e proposiçOes organizacionais. Quanto 

maior for esta aceitaçao e a internalizaçao dos valores da 

cultura "MDQ" e da "cultura qualidade" em geral, mais 

próxima a empresa deve chegar dos resultados que pretende. 

Como exemplo, cita-se o caso da fAbrica de Sumaré, 

em sao Paulo, e de Rochester, nos estados unidos, ambos já 

comentados. 

Estes dois exemplos mostram que existe a 

possibilidade de atingir-se este objetivo. 

Os métodos propostos para melhoria dos processos 

sao fundados na teoria racional instrumental de Max Weber 

(adequaçao meios-fins). Somente quando considera-se, também 

outras dimensOes do ser humano, como a dimensao simbólica, 

psicológica, comportamental, etc ... 42 , pode-se conseguir 

4 
42 Ver CHANLAT,Jean- François, "O Individuo na Organizaçao
DimensOes Esquecidas",op.cit., e BATESON, Gregory, "Mente e 
Natureza-A Unidade Necessâria",op.cit 
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êxito em obter uma mudança de atitude face a determinada 

realidade. 

Watson Sr. jA compreendia isso ao afirmar que " é 

precisco levar os negócios ao coraçao das pessoas e o 

coraçao das pessoas aos negócios" 

Em um planejamento que envolve este tipo de 

mudança, entao, deve-se considerar diversos fatores, nao 

atendo-se somente aos chamados critérios racionais-

instrumentais, pois, como jA dizia George Bernard Shaw, " 

todo o progresso depende de homens não razo~veis". 
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ANEXO 1 -

A DEDICAÇÃO DE UMA FAMÍLIA POR 3 GERAÇÕES A IBM BRASIL E RESSALTADA NA 
PUBLICAÇÃO- ASPECTO CULTURAL DO CLUBE" 2 GERAÇÕES",INICIADO PELOS 
WATSON 

lfltlJrtllde 
a Eámt!ta lJo!laeossa 

Pai e filho funcionários da mesma 
Companhia é algo digno de nota. Digno 
de nota e de reconhecimento, tanto que 
a IBM tem o Programa Duas Gerações, 
que comemora este fato. Três gerações 
- avô, oai e filho - na mesma 
Companhia é realmente um fato inédito 
do qual não se tem notícia em nenhuma 
IBM do mundo. Um fato inédito e 
digno de uma homenagem especial, 
como a que teve lugar no dia 10 de 
outubro, na Matriz. A família 
Bonacossa - homenageada - tem 
como patriarca Carlos, de 79 anos de 
idade, 40 dos quais dedicados à IBM 
Brasil; Renato, que entrou na 
Companhia em 1963; e seu filho, André 
Luiz, de 20 anos, que foi admitido em 
setembro. 

Histórias e lembranças não faltam. 
Emoções também não. E foram esses 
ingredientes que regaram a homenagem 
iniciada por Rudolf Hõhn, nosso 
presidente: "É uma grande honra para 
mim, poder comemorar três gerações na 
IBM BrasiL" "E para mim", respondeu 
Carlos Bonacossa, "é um privilégio e 
motivo de orgulho ver meu neto entrar 
na IBM, numa época em que tantos 
jovens concluem seus cursos superiores e 
são obrigados, para sobreviver, a 
desempenhar funções incompatíveis 
com a sua formação. Espero que ele 
aproveite as oportunidades de 
crescimento aqui dentro, porque campo 
não falta". Ao lado dele, não menos 
satisfeitos, estavam o filho, Renato 
Lucácio, especialista de operações de 
marketing, e o neto, André Luiz de 

Lemos Bonacossa, que está trabalhando 
como assistente administrativo de Conta 
da Filial Rio. além de gerentes e ex
colegas de trabalho de Bonacossa, que 
aguardavam em fila a vez de 
cumprimentá-lo. 

Histórias que se Confundem 

Na verdade. a história da família 
Bonacossa e a da IBM Brasil chegam 
até a confundir-se um pouco. Oriundo 
de família modesta da cidade de Alfredo 
Chaves, no interior do Espírito Santo. 
Carlos Bonacossa, aos 20 anos de idade. 
resolveu tentar a vida no Rio. Em 1936 
acabou achando trabalho numa firma 
americana. chamada IBM, mas ainda 
conhecida por seu antigo nome Hollerith. 

De auxiliar de Secretaria a Vendedor. 
de gerente de Vendas da Filial Rio a 
gerente da Fiital Rio e gerente de Plano 
de Vendas da :Vtatriz, Carlos tem muitas 
boas lembranças e muito orgulho de ter 
ajudado a selecionar pessoas que hoje 
fazem parte da diretoria da Empresa. 
como, por exemplo, o vice-presidente de 
Operações, Mario Bethlem. 

Obra do Destino 

Renato ingressou no Bureau de 
Serviços. Como RAC (representante 
administrativo de conta), ele trabalhou 
durante 25 anos na Filial Rio. "O que 
significa para mim a entrada do meu 
filho na IBM? Significa que a 

Companhia não é só máquina··, 
responde enfático. ":"\entrada do me 
filho e esta homenagem mostram con 
a Companhia se preocupa e \aloriza 
seus funcionários", acrescenta. Com< 
se não bastassem as três geracões da 
família na Companhia. há outra pessl 
fundamental que por obra do destino 
também foi IBMista. É a própria esp< 
de Renato. Li na :VIaria. E mais do q u 
isso: os dois se conheceram na própri 
IBl\1 c da só deixou de trabalhar par: 
cuidar dos filhos André Luiz e Carla• 
Alexandre. 

Impecável no terno escuro. André 
Luiz confessa. no entanto. que já and 
com o sistema nervoso meio abalado. 
Também não era para menos. Foi na 
época em que surgiu a "grande 
oportunidade da minha \·ida". ou sej 
foi chamado para fazer os testes para 
assistente administrativo de Conta. 
"\!linha responsabilidade é muito 
grande. A final. carrego um sobrenorr 
reconhecido dentro da Companhia. 
Todos que me vêem perguntam pelo 
meu avô. Esse era o presente que eu 
queria dar a ele". acrescentou. E foi. 
sem dúvida, um belo presente, que 
deixou o orgulhoso avô "feliz e 
emocionado''. 

A postura simpática, o abraço 
afetuoso e amigo, as recordações dos 
que trabalharam lado a lado com Ca 
Bonacossa transformaram essa 
homenagem num encontro de velhos 
-amigos, onde ficou demonstrado. ma 
uma vez, que o maior patrimônio da 
IBM são seus funcionários. • 



U111 britld.e à fa•r1ília Bonacoss~l., qtte há 
três gerações se cleclica à lBl\iJ l~rasil. 



ANEXO li 

EXEMPLO DE PUBLICAÇÃO NA REVISTA THINK ONDE SALIENTA-SE A FUNÇÃO 
SOCIAL DA EMPRESA,POIS TODA UMA FAMÍLIA HÁ VARIAS GERAÇÕES TRABALHA NA 
MESMA 

-~~~:Elm 
All in the family 

A t Schoch family gatherings, the 
conversation invariablv turns to 

- marketing. That's because ·Daniel 
Schoch, his sister-in-law Eileen and his 
brothers-.Joseph, Charlie and John
all work for IBM Marketing & Services 
organizations in the New York-New 
Jersey area. 

Ali five members of the Schoch 
family (pronounced shock) made the 
Hundred Percent Club last vear. 
Together, they helped IBM pull in about 
$125 million in revenue. 

No one is prouder of their accom
plishments than their father, Joseph Sr .. 
who worked for IBM for 35 vears before 
retiring as a manager in re~ords man
agement in 1982. 



ANEXO 3 - VISA MOSTRAR COMO A EMPRESA,EM SUA IMAGEM INSTITUCIONAL 

PREOCUPA-SE EM TRABALHARR COM VALORES CULTURAIS,FINANCIANDO PESQUISAS 

E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

More than 8 million pages of these historie documents are 
being captured and preserved by an imaging system. 

Through image processing, 
an IBM Scientific Center is helping 

to preserve documents 
that tell the story of the exploration 

of the New World. 
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The Archive Jwlds more 
than 43,000 volumes 

of documents and maps. 

Dr. Julian Bescos of the Ramon Areces 
Foundation studies a map that has been digitized 
for the computer screen. 

Francisco Valer Bafiales, manager of education 
and scientific progroms for the Archive, studies a 1579 
map of the town of Chicoaloapan in Mexico. 

8 Think 

Le project is 
scheduled for completion 

in time to celebrate 
the 500th anniversary 

of Columbus' 
historie voyage. 



ANEX0.4 

ng Shape: 

Gat Is the New IBM? 

I gt·t that questiona lot llwse days: 

fH'rhaps rnn ny o f ~ou do. to o. Thc 

answt~r is as cornplex as the industrics 

in \1hi('h wt~ I'O!llfWl<~. i"or is it yet n 

t·ornpll'lt·d pidttn·.This is a lran~for

mat ion wt·lwf!art ~ix ~~·ar~ :lf!"· artd 
it !'<>rtlirttlt'~ todav. 

l~11l tlw undt·rlying propo!'ition of 

\1h:tl "'"·n· aiHHil is vnv I'!Par: Tlw 

IH'\\ 111\1 is a 7B-yPar-old company

tlw mo,:t ~tHTt~ssful l'nlt~rprisP of its 

kind in tlw world...,.... dct<·rmirwd lo 

lwr1wss a l<'gacy of hard-won ln1sinPss 

and lurmnn cthics to tfw prornisP 

and polt'ntial of ou r futun•. 
\\',· ha,·t· o1w comnlllll dt~nominalor 

for :wt·omplishing this. one stock in 

lradt·. :1nd that is m/u('. lncrcasingly. 

irt tllll' t'II~(Oillt'rs' ~"Y!'S. tfw valuc 

of 111\1 is vou and nw. In tlw nt~w 111~1. 
ll't' dt·lirw tlllrstd\'t~S hy tlu~ v:dtlt~ 
Wl' nP:tlP and thc valtws w<~ li\'P bv. 

Tlw attadwd chnrt rnaps thc con
n<·l'lion of 111\l's irnrnutahlt~ hclicfs of 

rt'SIII't'l for tlw individual. t~xcellence. 
and snvict~ with tlw valtw WP cn~al!~ 

for 11t1r t'tl~lomt•rs. ou r shan·lwldt·r~. 

a nd. ultima td v. for ou rselws. 

\\,• han• llllt' t'tllllllHHI ~oal: to 

IH·in!! llltl' \:tlut•s tolwar tolwlp ou r 
t·u~tottwr,; ~tH't'l't'd and pro~pt•r. 
Ottr t'tHnmt·rs willlwlp ddirw tlw 
lt·ad.·r~hip I<Tilllnlof!y t ltat m.'ll 
dt'\ ,.J.,p. t 111' prodtH'ts. tlw soft wa n·. 

:111tl '<'1'\ it·t·~ that m.'ll pn>vidt·. 

Ou r custorncrs will even determine 

new fields, ncw venturcs, as we apply 

ou r skills andou r tradition of excel

lence to chatlenges yet unnamed. 

Wc haw~ on1~ common product: 

ou r skills. As a prograrnrncr, as an 

enginccring tcam leader. assembl~ 

tcchnician. markcting representa tive, 

rnanagcr. cuslorncr engineer or 

systcrns cnginccr, personnel ndrninis

trator ... what wc bring to the rnarket, 

inside and outside the cornpany. are 

skills. Individual skills, team skills. 

leadership skills, technical and 

crcntive skills. knowlcdgc of ou r 

cuslorncrs' busincsses. 

We changed the company last 

December 4 to finda better way to 

bring these skills to ou r customers. 

We now havc frccstanding business 
units- markcting and scrvices units 

in each of our four major geographic 
regions. and nine worldwide manu

facturing and dcvelopment businesses. 
Each is accountable for its results, 

for its custonwrs, its cmployccs-
for the value it crcates for IBI\1 and for 

the values of respect. ethics. and 

int<'grity that it carrics forward. More 

and more. thcse new units carrv 

responsibility for their achievcments 

and for their failures. In time, some 

may be charged with accountability to 
their own set of stockholdcrs nnd 
investors. 

Each independent unit has a con

tract with the corporation to achieve 

specific, absolute goals of revenue. 

profit. cash. and returns. Each is 

equally bound to achieve specific goals 

in customer satisfaction, Market

Driven Quality, and employee morale. 

But each independent business 

unit also has an unbreakable com

pact with the corporation and with 

every other unit in this company to 

continue to work together- without 

boundaries- where it's in the 

best interest of our customers and the 
company. With minor exceptions. 

our marketing teams will continue to 

present one face to the customer. 

The new IBM comprises far more 
than our 13 major businesses. 
Each of these has alrcady scgmcntcd 
its opportunities in to lO smallcr 

businesses. 20, or more. IBM Germanv 

recently formed four major indepen

dent companies where before there 
had been just one. 

Add to this mix our allinnces. ou r 
business partners, ou r new affiliatc 

companies. our market-driv<'n quality 

suppliers. The result is a family o f 
businesscs more rcsponsivc and more 



:ountable to our customers. lt crentes 

Jpport ;;tructure that unleashcs 
: energy ano the potential of pcople 

~ompete and win- and rcwards 
lSP. who do. 
But wh:1t w<~·v,~ lwgun IH~rc is !'ar 

)fi~ than a n~structuring. Wc are 
1ngi ng the culture o f 18:'11. and chang

~ it very CJllickly. Performance has 
cacly rcplacccl eonformance: cntrc
•rwur~hip i~ CJIIir.kly owrtaking 
:ision-hv-cnmmittce: and tramwnrk 
;upplanting hicrarchy. 
Ali of us. to some extent, will hclp 

1ft thc hlucprints for our ncw com
ny. ,\nd as the pace of this cultural 
1ngc incrcascs, those with an cntrc
~neurial spirit anel self-starter atti
-lc will hc bcst C<]uipped to succccd. 

We've begun with a strong hand: 

thc breadth of ou r product line: 
the integration of ou r businesses from 

silicon to service; worldwide access to 
capital, the scope and reach of our 

distribution, markcting, and services 
ali around the world. 

The challenge now is to grow , 

ou r revenues, and improve our profit
ability and return on assets. 

We'll do this by having the best 
lnrsiness units in thc world, by having 
thc bcst alliances and business part
ners. And we'll do this by being the 

best in each of ou r market segments, 
and by being the best man and the 
best woman on the job in every part of 
this new IBM- that's our promise 
and our value. 

]OHN E AKERS 

CHAIRMAN OF THE BOARD 
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ANEXOS -75 ANOS DE IBM BRASIL 

1989 é um ano especial para a IBM, 
~no em que comemora várias datas 
Importantes: 
- há 65 anos a companhia adotou 0 

nome International Business 
Machines; 

Junior, fortaleceu ainda mais a 
organização e seus Princípios Básicos: 
- Respeito ao Indivíduo; 
- Proporcionar ao Cliente o melhor 

Serviço; 

- há 40 anos foi fundada a subsidiária 
IBM World Trade, voltada para 

- Realizar as tarefas com a idéia 

o futuro desenvolvimento dos negócios 
da IBM em âmbito mundial· 

de que podem ser feitas de uma forma 
superior. 

-é o 25? aniversário do Siste~a/360 
- a primeira grande família de 
computadores e software 
compatíveis, confirmando o 
compromisso da companhia de 
in~estir em tecnologias emergentes 
e movadoras e de atender às 
necessidades dos clientes. 

Pai e filho dirigiram a IBM durante 
57 anos, de 1914 a 1971, e a contribuição 
~ue ~er~m à companhia foi simplesmente 
mesumavel. 
. Embora existam indícios de negócios 
Isolados e organizações regionais dentro 
d_a IBM em anos anteriores, 1914 tem 
sido tradicionalmente celebrado como 

De todos os marcos que celebramos 
este ano, um, em particular, se destaca: 

1989 marca 75 anos do ano (1914) 
em que Thomas J. Watson Senior 
ingressou numa valente firma chamada 
''Computing-Tabulating-Recording 
Company" (C-T-R), predecessora 

o início da moderna Companhia IBM. 
Respeitamos essa data porque a herança 
dos eternos princípios e valores que 
formaram a IBM durante três quartos 
de século começa naquele ano ... 
na mente do homem que se tornou 
seu chefe, Thomas J. Watson Senior. 

da IBfv! •. da qual se tornou gerente geral. 

. ~ntão: comemorar 75 anos significa 
vanas coisas: 

O feitio de uma firma e de seus 
líderes é, muitas vezes, inseparável. 
T~omas Watson Senior foi, na verdade, 
a torça motriz dos negócios da 
companhia, de sua expansão vitoriosa 

Homenagear Thomas J. Watson 
Senior, seu trabalho dedicado e sua 
visão, suas idéias e ideais, e homenagear 
os líderes da IBM· 

Comemorar as' nossas realizações. 
~m produtos, em tecnologia e, mais 
Importante, no mercado. Porque a 

e de seu progresso. Seu filho, Tom Watson 

aceitação dos 
clientes às nossas soluções e 

~ua lealdade são as mais autênticas 
medidas do nosso sucesso; 

Agradecer aos funcionários e 
aposentados que fizeram a IBM; 

Reafirmar nossos Princípios Básicos 
de Respeito, Serviço e Excelência, 
que nos guiaram durante 75 anos 
de mudanças e progresso, e, também, 
reafirmar nosso otimismo em relação 
ao futuro. 

Em resumo, comemorar 75 anos 
é um momento de olhar para trás, para 
nossas realizações e para as coisas que 
fazem da IBM uma companhia especial 
- no passado, no presente e no futuro. 

Que 75 anos foram estes! 
De pequena companhia sediada 

no interior de Nova Iorque nos 
tornamos uma empresa mundial, 
operando em mais de 130 países. Nossa 
linha de produção evoluiu de escalas e 
tabuladoras de perfuração de cartão 
a sistemas avançados e computadores 
pessoais com pastilhas de memória 
de um milhão de bits. O número de 
empregados cresceu de 1300 para mais 
de 380 mil, e a receita passou de US$ 4 
milhões para cerca de US$ 60 bilhões. 

E sobre os anos vindouros: 
o que nos reserva o futuro? 

Veremos avanços da IBM no campo 
de tecnologias emergentes, como 
processamento de imagem, inteligência 
artificial e supercomputação. 
Os cientistas da companhia estão 

projetando uma pastilha de memória 
que pode armazenar 64 milhões de bits 
de informação. E estão investigando 
uma pastilha de memória capaz de 
incorporar linhas de circuito do 
tamanho apenas de várias centenas 
de átomos. 

Os anos futuros também verão 
uma IBM mais enxuta, mais agressiva 
e mais competitiva ... Acima de tudo, 
uma IBM dedicada a atender às 
necessidades e vontades de seus clientes. 
A chave do sucesso da IBM nos últimos 
75 anos pode ser encontrada no empenho 
por parte de seus dedicados 
funcionários em servir o cliente. 

E nosso projeto para o futuro? 
Ser a melhor companhia do mundo 

na formação de clientes satisfeitos. 
Fazendo isto, tudo o m.ais virá 
naturalmente. 

Podemos esperar que os próximos 
anos sejam tão desafiadores como 
qualquer outro em nossa história. 

E, à medida que prosseguirmos 
direcionando a companhia para o 
atendimento das necessidades dos 
clientes, nossos Princípios Básicos de 
Respeito ao individuo, Serviço 
excepcional junto ao cliente e 
Excelência em tudo o que 
fizermos, continuarão a definir quem 
somos e quem seremos. 

Estes princípios tornaram possível 
as realizações da IBM nos últimos 75 anos. 

Eles são a nossa herança. 
São também o nosso futuro. • 



ANEXO 6 
RESULTADOS OBTIDOS POR ROCHESTER-PRÊMIO QUALIDADE 

Best overall site 
Raches ter 

T
he message from the people at 
the Application Business Sys
tems site in Rochester is per
fectly clear: Now that they've 

won IB:VI's top quality award once, they 
want to keep winning it every year. Says 
Larrv Osterwise, ABS director and site 
gene;al manager: "When we received 
this award. I told Terry Lautenbach he 
could save money on shipping because 
this trophy is staying here:' 

lndeed. it may be ditficult to wrest 
that 40-pound trophy away from the site. 
(The trophies were designed to trave! to 
a new winning location each year.) Qual
ity is something Rochester has always 
taken very seriously. In fact. Rochester. 
which develops and manutactures IBM's 
mid-range systems and low-end disk 
drives. has been on a quality improve
ment journey to~ a long time. 

IBM's senior management last year 
picked the site to represent the company 
in the prestigious Malcolm Baldrige 
Quality Award competition. The 
Baldrige Award is presented annually by 
the Commerce Department to the U.S. 
corporations judged to have the highest 
quality products and services. IBM didn't 
win, although it was among the top four 
finalists. That was a big disappointment 
for the employees in Rochester, who 
will represent IBM in the Baldrige com-

petition again this year. But perhaps 
more important, Rochester learned cru
ciallessons for improving itself. 

Rochester learned that it had to 
improve communication with the 
branch otfices that market its products. 
The site's management also realized 
they could learn a thing or two from 
studying distribution. manufacturing, 
and other procedures employed by cor
porations outside the computer industrv. 
Example: How does Hallmark Cards 
distribute so many cards so quickly 
throughout the country? 

Rochester's Baldrige application con
sisted of í5 detailed pages spelling out 
every conceivable process employed by 
the site. That exhaustive selt~assessment 
helped Rochester see itself more objec
tively. And it was Rochester 's experience 
that led IBM Corporation to require 
every major worldwide entity to go 
through the same assessment and to 
compete for comparable interna! awards. 

Rochester 's 6,600 regular employees 
were surprised to find that, overall. 
things were actually running better than 
they thought. To a degree unprecedented 

IBM:9 Quality Award took center stage 
in Rochester as Larry Osterwise, left, 
accepted it from Terry Lautenbach. 



ANEXO 7- O ENVOLVIMENTO DO FUNCIONÁRIO COM A CULTURA DA EMPRESA -I D E I A s 
GLÓRIA IDRREZÃO 

Gente, COlll.O valeu! 

Quando ingressei na 
IBM. como Secretária 
da Diretoria de Mar
keting. na década de 50. 
toda a Matriz ocupava 
wmentedois andares de 
um prédio na Av. 
Presidente Vargas. 

Naquela época. a 
mulher ainda não tinha 
uma posição definida 
no mercadodetrabalho. 
com vistas à ocupação 
de cargos de níveis 
gerenciais. 

Atravessei quatro décadas na Com
panhia: 1950/1980. Trabalhei de 
1955 a 1982. 

Nos anos 60. houve a explosão da 
informática no Brasil e a IBM revo
lucionava o mercado na área de 
processamento de dados. Com o 
fechamento de grandes negócios. 
veio a necessidade de expansão: 
mais funcionários. novos cargos de 
Jperações e mais espaço. Recebi a 
minha primeira promoção mar
:ante: Supervisara da Diretoria de 
\1arketing. 

'Ja década de 70. a IBM já ocupava 
Jrédios inteiros e o desenvolvi
mento da Companhia foi num cres
:endo até os dias atuais. Nessa 
~poca. fui nomeada Gerente de 
.\poio a Marketing. 

Em 1982. por opção. me desliguei 
lo quadro de funcionários através 
:lo programa popularmente cha
nado .. Sopão ... 

Hoje. fazendo uma retrospectiva 
dos quase 30 anos de convívio com 
a grande família IBM. sinto como 
foram gratificantes e compensa
dores os esforços durante os 17 mil 
dias de trabalho. 

Ao me retirar da IBM. pensei em 
iniciar uma etapa diferente de 
minha vida. sem horários e sem 
grandes responsabilidades. 
Comecei a selecionar dados. fatos. 
passagens - uns escritos, outros bv 
memory -da minha vida. para a · 
realização de um grande sonho: 
escrever um livro (ainda não ter
minado). 

No livro. procuro retratar. de uma 
forma simples. o antes. o durante e 
o depois do meu convívio com uma 
multinacional. Já em fase de 
rascunho adiantado. senti. com 
surpresa. que esse livro seria o meu 
lazer e que eu estava abandonando 
todo um skill adquirido com 
grande esforço. Senti que estaria 

deixando para trás. 
adormecida. toda uma 
experiência de vida 
adquirida dentro e fora 
Passei a trabalhar de 
novo com Vendas: sou 
assessora do presiden
te de uma empresa 
nacional. de âmbito 
internacional. Meus 
contatos incluem 
dirigentes de setores do 
governo. bancos. 
empresas nacionais e 
multinacionais 
de grande porte. 

Nos últimos cinco anos. conservéi 
o primeiro lugar na empresa. ga
nhando sempre recordes de venda. 
Aplico o que aprendi. adapto e lá 
vem o sucesso. 

O bom relacionamento que mantive 
e mantenho na IBM. o mútuo 
profissionalismo e o nível de meus 
produtos possibilitam tê-la entre os 
meus clientes especiais. 

À grande e. principalmente. nova 
população IBM continuo repetindo: 
os credos e policies que alicerçam 
a empresa são incomparáveis. 

Se os assimilamos. se os respeita
mos e os utilizamos. garantimos o 
sucesso e satisfação para nossas 
vidas. 

Com saudade e carinho. quero que 
estas linhas retlitam minha vontade 
de dizer de público .. Obrigada. 
IBM. pelos 28 anos e meio de cons
tantes surpresas e ensinamentos··. • 
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This Think 
Special Report 
is printed on 
recycled paper 
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~n:nc Special Report 

Entering the "Decade of the Earth:' Ali the world 
is a stage for the drama of environmental concerns. 

lt"!:' hard to heliew that as receml\· as the 1960,-. 
a!ter Rachei Carson·s Silent Sprim! started 
manv people thinking ahout mankind:s ahilit\· 
to ciamage the pianet we call home. the em·i
ronmemal mowment was otten derided-and 
ecoiogv wasn·t ewn in the puhlic·,- vocahularv. 

!:h 19"70. what had he!...run as a suggestion 
hv (·.:--;. :-ienator Gavlord. ;\elson to r. collegt' 
t~ach-ins-to prom;>te concern tór the ai~. land 
and water-erupted into a nationwide ewm. 
dubned Earth DaY. that attracted :.!O miliion 
Americans. 

L·ntortunatelY. the main reason. then a~ 
now. tór taking t he environmental movement 
more seriousl\· was that the probiems kept 
gettmg worse. 

The 19/:l oJ>EC oil crisis í<lcused attention 

on t he dwindling ot natural resources. 
The list o f chemicals proven or suspected of 

causing cancer continued to iengthen. 
Peo1~le learned that acid rain.was killing fish 

in lakes. dissoh·ing marhle statues. and might 
he contributing to the decline oftorests. 

Ewn more serious has been the growing 
recognition ot two potential threats to the 
whole Earth-glohal warming caused by gases 
that build up in the atmosphere. and damage 
tn the ozone layer bv other gases that accumu
late higher up. in the stratosphere. 

;\o wonder. nearlv :20 vears atter the first 
Earth DaY and despite a stream of legislation 
imended to curb environmental abuses. leaders 
ot the seven maior industrial nations meeting 
iast summer in Paris identitied "sateguarding 
t h e environment .. as one ot the most urgem 
problems in the world todav. 

In the Cnited States. Congress has been 

Iúckorf for Earth Day 20. ]\i eu· York Cit_\~ .4pril1989 



debating amendmems to the Clean .-\ir .-\ct ot 
l9í0 t hat could cost industrv .):20 billion to 

:)40 billion a vear. And Presidem George Bush 
has proposed spending :):2 billion owr the next 
decade to plam a billion new trees a vear. 

\leanwhile. Europe. after lagging behind the 
l;nited States on environmemal issues. has 
leaped ahead. spurred bv the European Cnm
mission. which is becoming a world leader in 
this area. and bv the growth o!Green panies. 
whose main agenda is environmemai i,;sues. 

In the Lnited Kingdom. Scandinavia and 
\anada. the national tocus is on a concept 
called sustainable deveiopmem. which main
tains that economic dewiopment is inextrica
blv linked to environmental protection-and 
that not onlv can \'OU have both. but vou can't 
have one wiÍ:hout the other. . 

Throughout the world. public awareness
like t he awareness o f public 
orticials-is at an all-time 
high. 

ment. but whose governmem has been no more 
able to tultill that promise rhan others have. 

As public awareness nt environmemal 
problems has increased. worldwide. ,.:n have 
demands tor governmem and husiness to 
acknowledge t he se,·eritv ot' the proiliems
"md do something about them. 
.. Business in generaL .. noted Daw :\lcKinnev. 

lll\1 senior vice presidem. presidem and direc: 
teur general. IH\1 Eurooe. recemh·. ··has not 
alwavs had a good envi.ronmemai record ... 
..B~t I belie~·e.· :\lcKinnev added ... that there 

is a new willimmess among industrialists to 
hecome im·oi\·ed in env1ronmemal problems. 
and it i~ up to mganizations like lll\1 to 
encourage more and more busines;:;e;:; to ioin 
the environmemal debate-primarih· t hrough 
example-hy telling others what we do. and 
very specitically where we stand ... 

That is the purpose of 
this Think Special Report on 
IB\1 and the environmem. 

The .Veu· )íJrk Time.~
< w-; ~ews poli regularlv 
asks if ··protecting the 
environment is so impor
tam that requirements and 
~tandards cannot be too 
high. and continuing em·i
ronmental improvements 
must be made regard
less o! cost." In W81. 4 .'i 
percent agreed and -t:2 per
cem disagreed. Last year. 
79 percent agreed: only lS 
percent disagreed. 

First Earth Da:v. l n .. \. 

The prime responsibilitv 
tor IH\t':; environmental -
practices. worldwide. rests 
with .John Serino. director. 
curporate environmemal 
programs. and his sratf of 
em·ironmemal en!!ineers. 
Dr. Glenn Haughie. IB:-..1 

director of health and 
~aretv. is Serino·s counter
part tor emplovee satet:-· as 
\\·eil as medicai matters. 

C\nthia Pruett. 1 B\1 l ·" 
director of satetv. chemical 
anà environmemal pro
g-rams. is responsible tor 

Apri/197() 

In the United Kingdom. 
membership in environ-
mental organizations-at over 4 million-i;; 
tour times the combined membership of ali of 
Britain's política! parties. 

In Germany and other European countries. 
consumers are demanding .. eco-products" that 
are produced. used and disposed of with mini
mal environmental impact. 

Australians. \lihose coumrv is abundam in 
natural resources. are now realizing: that these 
resources are tinire. and have hecome particu
larlv enthusiastic about recvcling. In .Japan. 
the~e has been less public imerest in environ
memai issues. but it is growing. 

:-:;omewhere m the mHiàie olthe ~pectrum 
are tne manv Asia-Paciric anà Lmn .--\mencan 
cieveiooing économies-iike Chile. ror example. 
whose.or~sem constitution guaramees citizens 
; he right to live in a poilution-r'ree en,·Iron-

chemical managemem and product saletv 
worldwide. employee :;atety within 1 H:\1 t ·s. and 
tór providing functional guidance to Cnrporate 
Environmemai Program:; regarding IB\1t·s 

environmemal activitie~. 
ln Eumpe. rhree IH:\ll'"mpanie~ have ap

poimed their own .. chiet ecologJsts .. lsee ston·. 
page fi i. In late l9RI'. c,lrà .Jorgenson \\'3S . 

named to a ;;imilar po>'ition as 1 B\1 l'anada's 
hrst national em·ironmental coordinator. 
.. Perhaps the íirst nt IR\(s environmemal 

ertorts ... ~ays :-ierino ... \,·as industnal waste
water treatment atou r niants. hack in the 
l~HOs. wars i)etore rreatmem was reqUJreci 
Íl\' iaw. 
. ln 19/l. IB\1 Chairman Thomas .J. \\'atson 

-Ir .. son or' the compam··s rounder. issued a 
,_.orporate poiic\· lette; c:1iling: upon 1 B\1 man-

OUR 
,:RAGiL:.=: 
EARTH 

Iam pesslfnistic about the 
human race beca use Jt is toa 
ingemous for Jts own good. 
Dur approach to nature 1s to 
beat Jt 1nto submJSSJOn. We 
would stand a better chance of 
SUIVival J! we accommodated 
ourselves to this oianet and 
viewed it appreCJatJvely mstead 
of skept1cally ano dictatorially. 

i·: R \\.11111·· 

~ ·,:·i-FI 1 :-) 1'.\TF.-



Delicate dewdrops 
On a spider ·s web are the 

pearls 
Strung on neck/aces 

Worn tn the world man 
spins: 

A world quickly vanishing. 

SAI<;YO 
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agers to be continually · ·on guard against 
adwrsely affecring the environmem ... 

"The first test of a company's environmen
tal conscience ... says Haughie. "is the kind of 
workplace it provides for its people. and how 
well it trains. informs and safee:uards them 
against danger. Our record spe~ks tor itself: 
1Bi-.t's occupational injury rate has remained at 
approximately 25 percent of the awrage rate o f 
other industries pertorming similar work." 

\Vith one or two exceptions. 1B:'>t'doesn't 
make chemicals. but it ·s a big user. 

"Chemicals have become essential to many 
18:\1 manufacturing processes:· Pruett points 
out. · ·and they've 
helped bring about 
maJor advances in our 
products. Still. we are 
constantly seeking to 
limit the use of chemi-

ICFCsl. which have been linked to ozone laver 
depletion. 18:\1 uses them extensivelv in its. 
manufacturing processes." -

"Ironically." says Cynthia Pruett. "it was 
partially our concern for employee safety that 
convinced us to use CFCs in the first place. 
The~'re non-tiammable. non-corrosive and 
have low toxicity-ideal chemicals, except for 
the damage they cause the ozone layer." 

Now that the evidence against CFCs on that 
point has become conclusive. their days in 
IBM are numbered. IBM has set itselfthe goal 
o f discontinuing ali use of CFCs in its products 
and processes by the end of 1993. 

"Meanwhile:· says 
Serino. "since 198í 
we've cut chemical 
emissions of all kinds 
by 20 percent. and 
we expect to achieve 
further reductions." cals. to replace haz

ardow• ones with sater 
ones. and to further 
improve the controls 
we have in place to 
keep our people from 
being exposed to 
chemicals and keep 
chemicals out of the 
environment." 

"In ali." says Serino. 
"1B:\I has invested 
more t han S 1 bil
lion in capital equip-

IBM has invested 
more than $1 billion 
in capital equipment 

for environmental 
protection ... 

"In the ünited 
States today.'' he adds. 
"IBM is recycling 35 
percent of our solid 
waste. \Ve want to get 
that up to 50 percent 
worldwide by 1992." 

"In the criticai 
matter of hazardous 
wastes." Serino 
says. · 'over the past 
four years. we've cut 

mem tor environmen-
tal protection at our 
sites since 19í3. the 
year we began track-
ing environmental programs ... 

How eriective has IB:\1 been in its environ
mental initiatives and responses" "We think 
we have an excellent record." Serino says. "but 
we don't pretend to have all the answers. In 
some areas. we can and must do even better ... 

''In wastewater treatment and in the 
monitoring of groundwater.'' he continues. 
"IBM has been out in front of industry require
ments. As soon as we became aware of a 
groundwater problem at one o f our facilities in 
19í8. we began an extensive monitoring pro
gram at ali IBM facilities and started ground
water remediation efforts wherever necessary. 
That sort of action was unprecedented at 
the time:· 

"Right now.'' Serino says. "we're coming to 
grips with the problem o f chlorofluorocarbons 

the volume disposed 
of in speciallandfills 
by two-thirds." 

Throughout the 
world. the company is 

demonstrating its commitment in other ways: 
Worldwide. 1B:\1 gave $1.8 million last year in 

cash and equipment donations to community. 
national and international programs involved 
with conservation and pollution prevention. 

Individual IBMers give thousands of hours 
a vear of their time. 

· And beca use good environmental manage
ment depeneis so heavily on data management, 
IBM products are serving the environment. too. 

In December. IBM was named as the recipi
ent of the World Environment Center 's 1990 
Gold Medal for International Corporate Envi
ronmental Achievement. "This award recog
nizes IBM employees around the world who 
strive every day to protect the environment.'' 
Serino says. ''\Ve're grateful for the honor. and 
we intend to live up to it." t.._; 



In Europe, IBM. "chief ecologists'.' emerge 

I n the past 12 months~ three 
maJOr IBM compan1es 1n 

Europe have each appointed a 
senior manager as ·chief ecol
ogist" to provide a central 
focus on environmental issues. 

For Hartmut Rhotert 1n Ger
many. the first o f the three to be 
appo1nted. and IBM ltaly s 
Ernesto Longo. the 10b is full 
t1me. Dav1d Livermore 1n the 
United Kingdom. who is a 
member of IBM u.K. ·s board of 
directors. last fali added the 
environment to his portfolio of 
corporate responsibilities. 

The1r role is generally to en
sure that for every part of IBMS 
operatiOns that can affect the 
env1ronment. a policy to mini
mize that impact is followed. 

In manufacturing. for exam
ple. they take an interest 1n the 
phas1ng out of ozone-deplet
íng chem1cals and in the con
tamment of hazardous cheml
cals to prevent groundwater 
contammation. They review 
energy conservation pro
grams and marketing plans 
to encourage environmental 
applícations for IBM products. 

Last April. when IBM Vice 
Pres1dent and IBM Germany 
President Hans-Oiaf Henkel 
appointed Rhotert. he told him 
he would have no staff of his 
own but could call on the ex
pertlse of the whole company. 
Above ali. he said. Rhotert 
could count on hís support. 

Longo and Livermore. 
though more recent appoint
ments. are qUickly creat1ng the 
mechanisms they need to do 
their jobs. Both have set up 
counc11s with representat1ves 
of real estate. manufacturing. 
personnel and marKet aevel
opment. They have had no 
trouble assembling their 
teams. Says Lívermore. who 
previously was one of IBM 

IHM Germany's Hartmut 
Rhotert is one of three neu·/y 
appointed companv ·'chiei 

ecolo!tists .. in Europe. 

u K. ·s regional directors. 
When my pos1tion was an

nounced. I was mundated w1th 
requests to serve on the coun
CII from ali over the country:· 

Longo. a 30-year IBM ltaly 

In Switzerland, cradle 
to grave responsibility 

S ome European customers 
are now so envlronment

ally conscious that they want 
IBM to dispose of their old 
computer before they buy a 
new one. In Switzerland. IBM 
ís obliging. 

In the last three months of 
1989. IBM Switzerland dis
posed of 40 tons of used com
pu ter hardware and supplies 
turned in by customers. The 
cost: transport to an IBM ware
house and a modest handling 
charge-about 15 cents a 
pound for cPus. and 85 cents 
a pound for smaller products 
líke d1splays. 

The program is the brain
child and responsibility of IBM 
Switzerland Oistnbut1on Man-

veteran with substantial manu
facturing experience. was pre
viously manager of personnel 
plans and strategy. Now based 
at Vimercate and reporting to 
IBM ltalys assistant general 
manager for externai affairs. h e 
says: We have a good record 
of efforts to help protect the 
environment in terms of our 
internai processes. What 1 
would like to see now 1s more 
use of IBM products and solu
tions in pollution monitonng 
and environmental modeling. 

Rhotert. an engineer who 
JOined IBM 25 years ago as 
a cost accountant. says: "Be
fore. there was some discon
tent among employees. not 
always well founded. that IBM 
was talking a lot about the 
environment but not domg 
much. In my position. 1 can 
demonstrate that IBM ·s con
cern for the env1ronment has 
endorsement from the top:· O 

ager Jack Hildebrand. "Waste 
disposal is a very sensitive 
íssue in Switzerland;' says 
Hildebrand. "and though com
puters are not legally regarded 
as containing hazardous mate
riais. we felt we should take 
this burden off our customers:· 

The products are collected 
by one of the companies with 
whom IBM has a contract for 
dispo sal o r. wherever practical. 
recycling. 

"Some materiais can t be re
used nor as yet safely dis
posed of. · Hildebrand says. 
·and for the moment. they 

h ave to be stored. But what we 
:,ave done 1s establish the pnn
Ciple o f taking respons1bility for 
our proaucts trom cradle to 
grave. I think customers have 
now come to want that m 
Switzenana: 

OUR 
FRAGILE 
EARTH 

Sssh the sea says 
sssh the sma/1 waves at the 

shore say, sssh 
not so violent. not 
so haughty, not 
so remarkable. 
Sssh 
say the tips of the waves 
like smoke. no one notices it. 

they are gane 
intosleep 
and light. 

Roi.F -IA<'OH>'F.:" 
:\!)!{1\'AY 



Nature gives to every 
time and season some 
beauties of its own: and 
from morning to night. 
as from the cradle to 
the grave. is but a 
successwn of changes so 
gentle and easy that 
we can scarce/y mark 
their progress. 

CH.\ H L E >i OICK F. C'~ 
l':--:rrEil Kl:"<illO~l 
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Safety first: IBM 
has been concerned with 
employee health since the 
company's beginnings. 
Central to 11:3:>-!'s concern for the environment 
"out there"-the world's air. water and ground
is the company's long-·standing concer~ for 
emplovee health and satety-the workplace 
environment "in here." 

Says Dr. Glenn Haughie. IB:>-1 director of 
health and satetv. "\Ve not onh· have one of 
the hest records .in LT.S. indust~y. but ou r plams 
and labs overseas enjoy a similar leadership 
position." 

As IB:'\1 has evolved from a mechanical 
assembly companv to one dependem on chemi· 
cais to manufacture its most basic products. 
the potential hazards to emplovees have 
changed. multiplied. and become increasingl~· 
intertwined with environmental issues. 

"For years." Haughie says. "IR!\(s goal has 
been to manage chemical processes so that 
employee exposures are kept well below gener
allv accepted leveis in the workplace." 

There are two basic ways to protect em· 
ployees from chemical-related hazards. savs 
Dick Ayres. manager ot satety and industrial 
hygiene for IH\! Cnited States. "One isto ha,·e 
contrais in place so that employees don't 
become exposed to chemicals. The other isto 
have them wear protective garb. We believe in 
building in the controls." 
The~e controls include process enclosures. 

proper ventilation. sec
ondary containment 
(such as double pip
ingJ. and monitoring 
svstems. 

California spent more than two years helping 
Perkin-Eimer adapt the product to "snithng" 
the air in and around an industrial facilitv for 
chemicalleaks and spills. 24 hours a dav. ~even 
days a week. and alerting appropriate person
nel to potential problems. ICA:\IS is now in
stalled at eight I H:>-1 manufacturing locations. 

"Knowing that chemicals can be a hazard.'' 
savs Avres. · ·and how thev can harm the envi· 
ro~me.nt. we do our best to weed out the 'bad 
actors: as we cal! them. before they ever get to 
the manufacturing line." 

"That process." he explains. "includes an 
environmental impact assessment that is done 
for every new IB\1 product and process. By 
probing for hazards early in the design phase. 
we can often substitute less toxic materiais and 
make a product safer to build as well as use." 

Sometimes. however. there's just no stand-in 
available for a "bad actor." For example. silane. 
a hig-hly reactive gas. is so unstable that it 
could detona te i f mixed with ai r. Despite ongo
ing etiorts to tind a substitute. silane remains 
es~ential. in many processes. to laying down 
the extremely pure la:-rers of silicon required to 
make advanced chips. 

IB\-1 semiconductor plants in the United 
States have had state-of-the-art silane storage 
and handling facilities tor some time. thanks to 
the work o f safety engineers like Don Kitchen 
at East Fishkill. ~Y .. and Ed Ziemer at 
Burlington. \'t. IBM-developed hazardous gas 
cabinets and sophisticated control systems 
that detect leaks and safely shut the process 
down have been adopted throughout the 
industry. 

In Japan. a 1988 joint IBM Japan-Asia/ 
Pacific Group health-and-safety audit uncov
ered silane handling procedures at the Yasu 
plant that needed improvement. 

An allocation o f $3 
million was made. 20 
IBM Japan engineers 
were diverted from 
their usual duties. 
and U.S. experts 
were brought over to 
advise them on how 
to build safer silane 
storage and handling 
areas at Yasu. 

· Take ICA:\IS. for ex
ample-an Industrial 
Central Atmosphere 
i\lonitoring System 
that evolved from one 
originally deve!oped by 
the Perkin-Elmer Co. 
to sample air quality 
aboard LJ.S. )iavv 
nuclear submarines. · 

In Toronto. IBM's Emergency Response Team 
trains lL'ith firemen to handle emergencies. 

The appropriate
ness of this expendi
ture and action was 
borne out last 
December when the IB:'vl San Jose in 
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At Yasu. jacility chemzcai serl'ices technicians Hidemi Tsu_iiba\'ashi and Kohichi Karoh 
l!nter the piant :, .';tate-uj-the-art stora~e bunker rór siiane gas. 

Hitachi Co. reported a major silane explosion 
at one of its plants. in which two workers were 
killed and three others iniured. 

IHM .Japan is now the ;ecognized national 
leader in this field and has been asked to share 
its knowled!!e with the government. the gas sup
plier. industry associations and competitors. 

"Ever since the '60s-at least :20 years betore 
li.S. companies were required to pro\·ide intor
mation about chemicals used in the workplace 
to emplovees. and chemicals used in products to 
customers-IH:\1 has heen doing :'<J. · .-\\-res ,.;a,·s. 

Today. chemical information sheets.called. 
:Vlaterial Safetv Data :-iheets 1 \I~IJ:':'I are pro
duced bv IBM'~ own Chemical Data ::i\·stem 
I c· os l a~d by a new European Chemi~al Data 
Svstem. E\DS. which also pro<iuce,; iabek i:' a 
joint ettort between !1-l\1 Europe andOu Pom 
de .:\emours lnternationai. Dewiopment 
took place at 1 H\(s programmmg ctnter at 

\lainz. Germanv. 
"In Europe:· points out IH\1 Europe 

Product Safetv and Chemical :\lanagement 
\lanager André Buren. ··not oniv are marw 

lan~a!!es spoken. but each countrv has its 
<JWn legislation governing t he hancÍling o! haz
ardous materiais. The European Commission 
re~larlv adds new requirements as well." 

"Keeping up with the changes:· ~a,·s Buren. 
"has been a nightmare tor our plants . .\'ow. 
once an \1SDS has been prepared in anv one of 
ten languages. ali of ou r product satetv and 
chemical management people can see it in 
their own lan~age, along with the legislatiw 
changes atfectin~ t hei r particular co~ntrv." 

The disaster m L'nionl..·arhide's piant in 
Bhopal. lndia. in December 1984 triggered 
reviews-tl\' corporate auditor~ who ,,·ere !ater 
:'Upported by I B\1 heait h and satety ;;pecialists 
-of chemical management and satetv at 1 H\1 

plants and lahs t hrougi:wm t h e worlcÍ. 
:-o;oon afterward. 1 H\ 1 Europe took t h e 

:tpproach ot commissioning outside exuen" to 
,.,,nducr t hei r • "'·n incieuendent re,·ie,~· , <t ir;; 
piams and labs. The Cllntractors seiecrea were 
(;eneva-based Ou Pom lnternationai and 
France·s nuclear power agenc\·. 

.. Their inst rucuon".· · ,<lv" Buren .... _,·ere to 

OUR 
FRAGILE 
EARTH 

The b/ue mountain. the river. 
the erecr 

coppery staffs of slender 
aspens. 

and the white o f almond trees 
on the hi/1. 

O flowermg snow and 
butterfly on the tree' 

With the aroma of bean 
p/ants. the wind 

runs m the joyful solitude of 
the fields. 

.-\:--:To:--:lo \IA<'I!.-\1111 
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Mountains 1oom upon the 
path we take: 

Yonder peak that rase so 
sharp and clear. 

Behold us now on its head 
uplifted: 

Resting there at last we 
sing our song. 

A~O~Y\!()l'" 

l'A\\·:-,·r:r: 
~OHTH :\\!EHI<'.~~ 
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go heYond national re~lations and m:--.(s own. 
o!ten more stringent requirement;;. We asked 
them to look at all aspects of chemical safetY
safet\· to people and to the enYironment-with 
a completely open mind. Above ali. we wanted 
them to assess ri;;k. to explore all possihilitib 
hy asking again and again. · \Yhat i L.:·· 

.. \Yhen an accidemal release im·olving 
chemicals does occur:· says Dick Ayres. · 'the 
tirst thing you want to do is coma in it. as 
quickly as vou can ... Emergency Response 
Teams 1 ERTsl at IB:\(s plants and labs are 
trained to respond quickly. 

In the l'nited States. one aspect o f the 
Superhmd Amendment and Reaut horization 
Act 1 SARA) passed in 1986 requires busi
nesses that use chemicals to provide intor
mation about them to local agencies and to 
cooperate in planning tor emergencies. 

··:--.·lost IB:\1 plants had alreadv been doing 
that ior years:· AYres says. 

The Boulder Emergency Response Team 

conducts an annual drill with local response 
agencies that in HJ88 hecame a media e\·ent. 
That vear. t he drill invniwd a simulated 6.000-
gallon spill of a íiammable. corrosiw chemi
cal-a much larger amnunt than would ewr 
actualh- haw heen shipped tn the site. 

The importance ot training and awarenes;; 
programs in maintaininp- 1 H:\1 s excellent satetv 
record is not lost on Tom Diamond. manager . 
nf site satety and health services at East 
Fishkill. 

In addition to their normal classes and 
hazards review. evaluation and monitoring. 
Diamond and his statt' haw been producing 
viciem;. arranging special awards tor safetv 
suggestions. even passing out cottee mugs 
bearing the slogan. At East Fishki/1. Safety Is 
No Accident. 

\Vhat's the point'' .. ~imply.'' Diamond savs. 
.. to remind people that theres a reallv actiw 
satety program here. and that there ~re people 
watching out tor their \\·eltare ... 

Boulder's SWAT team to the rescue 

A SWAT team at IBM? Ghost
busters? 

In a sense. yes. At 
least that s how 
the IBM Boulder 
Toxtcology Labora
torys nealth effects 
team ltkes to reler to 1ts 
part-ttme mtsston: solv
ing a new kind of problem 
that is confrontmg market
ing and service teams. 

Take th1s recent episode. A 
customer with several large 
IBM 3800 printers was con
vinced that they were respon
sible for the operators break
ing out in horrible face rashes. 

"lmpossible:· said the IBM 
marketing and service reps. 
who had checked the equip
ment thoroughly. 

"Get these machines out of 
here: satd the customer.lt was 
a multlmillion dollar account. 
There was nothing left to do 
but cal I "Ghostbusters: 

lt was the right move. The 
health effects team. composed 

Industrial hygienist Bill 
Davis monitors micro
or{!anisms in office a ir. 

of Senior Scientist Brad 
Brooks. industrial hygienist 
Bill Davis and staff engineer 
Gary Utter. found that another 
manufacturers piece of eqUtp
ment was kicking up solvent 
fumes that were known skm 
irritants. With poor ventilation 
in the room. that was bound to 
cause rashes. 

The account was saved and 
the customer delighted. 

"lndoor air pollutton (com
monly referred to as stck build
mg syndrome ) is a growing 
source of complaints:· Brooks 
says. ·1n computer rooms as 
well as in the office are as where 
more and more IBM products 
are used: 

Last year the Boulder hu
man effects team helped more 
than 100 customers through 
its hotlme. and vtsited about 
a dozen customers to conduct 
on-s1te mvest1gat1ons. 

Solving mdoor air quality 
problems is JUSt one function of 
the Boulder Toxicology Lab 
headed by Dr. Frank Aldrich. 
which was established in 1981. 
Like 1ts counterpart in San 
Jose. Calif.. the lab·s baste mis
sion 1s to understand the 
potenttal toxic effects of ali 
chemtcals and other materiais 
proposed for use in IBM prod
ucts and processes. as well as 
to ensure that the supplies IBM 
sells to 1ts customers are safe 
to use. -Bob Hawktns 



Te good neighbor policy: 
"lf we see a problem, we don't cover it up. 
We do something about it." 

One of nearlv .500 FZroundwater mrmitoring wells at East Fishkill is checked bv 
- DaiJia BaldLán. senior enJ!ineerinl! lab technician. · 

rs:-.fs commitment to a safe and healthy envi
ronment begins in the workplace. but it doesn't 
end there. 

Of equal concern is anything that could 
damage the air. water or land surrounding IH:\1 
facilities. and thus the quaiity ot life to r un1ers 
3nd the rest of the communitv. 

'!\·e aiwavs maintainea:· ~3vs C\·nthia 
Pruett. IBM L-nited States director ot satetv. 
chemical and environmental programs. "that 
we're our own toughest critic. If we see a prob
lem. we don't cover it up: we do something 

about it. whether or not there's anv outside 
requirement to do 5o... -

Water that flows through the ground 

Consider what haupened in 19í8. when sol
\·ent comamination \\·as discovered in the 
groundwater at whm was t hen an IB\1 nunchcd 
card piam m D3\·ton. :\ .. J. 'which ended un 
huiiding a ::>1 mi~ion treatmem taciiitv 311~ 
then turning it over to the townJ. -

Right awav. 18\1 launched an intensive 
etfort to test the groundwater at all its plant 

OUR 
FRAGILE 
EARTH 

The forest falls asleep and 
dreams. 

the river does not sleep. but 
sings. 

Among the green shadows 
the ringing water flows 
leaving on the dark bank 
flecks of white foam. _ .. 

\o:--;H.~IHl '-.'AI.E ROXL!! 
.-'.R<;E:o-:TIXA 



But now they drift on the 
sti/1 water. 

Mysterious. beautifu/." 
Among what rushes wt/1 

they bui/d. 
By what lake 's edge or pool 
Delight men ·s eyes when I 

awake some day 
To find they have flown 

away.? 

\\'!LLIA~1 Bt'TLEH YEAT~ 

lRELA:-;[J 
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and laboratory iocations around the world. 
:\lore comamination was found. At the East 

Fishkill. :\'Y .. piam. tor example. water samples 
showed traces o f perchloroethylene. a solvem. 

"lmmediatelv" savs Joe Hogan. manager of 
site environme~tal s~rvices. "~ve put carbon 
tilters on the sire·s drinking water supply and 
notitied New 'lork State about the situation. 
We met with our neighbors. and the site gen
eral manager assured them in a public meeting 
that i f IBM caused a problem with their water 
supply. IBM would fix it." 

Today the problem is under control. East 
Fishkill's groundwater protection program 
includes the monitoring of nearly 500 wells 
throughout the site. anda world-class environ
mentallab makes sure emissions into the air. 
water and ground meet both IBM and govern
ment standards. "Governmem regulations are 
just beginning." Hogan says. "to require things 
we·ve been doing right along." 

"JBM's groundwater protection program has 
two facets." says John Serino. director o f cor
porate environmental programs. "First. we try 
hard to prevem spills and leaks. And second. if 
thev do occur. as thev occasionallv have at a 
nu~ber of sites 1 incl~ding branch oftices where 
fuel oil is stored). we clean them up and do our 
best to keep them from happening again.'' 

To prevent spills. new outdoor tanks and 

Pipes 1..âthin pipes at Endicott safely 
shuttle chemicals between stora{!e facilities and 

the manufacturing areas that use them. 

piping for hazardous chemicals such as solvents 
are provided with secondarv containments 
designed to be "accessible. ·inspectable. and 
testable:· Serino savs. 

These advanced .secondarv containment 
svstems-chemical "saferv n~ts"-were first 
~sed by IB:\1 nearlv a dec~de ago at the Sindel
fingen piam in Germanv. Thev teature above
gro.und tanks atop bathtublik~ containment 
structures to prevent the release of spills. and 
pipes placed within pipes to capture leakage 
and allow rapid leak detection. 

Retrofitting incorporares similar techniques 
imo older installations. IBM's venerable plant 
in Endicott. :\'Y. has completed an ambitious 
$26 million program to replace underground 
oi! and chemical storage tanks at its three tank 
tarms with a fully aboveground storage and 
pipe-in-pipe system. The new tanks are encased 
in weatherproof enclosures. and computers 
monitor for leaks around the clock. 

"\Ve also use computers to store. process 
and analyze intormation on groundwater qual
itv and movemem." savs Richard Jablonski of 
the corporate environ~ental programs staff. 

Like East Fishkill. IB:\t Manassas in Vir
gínia found perchloroethylene in its ground
water. lts problem wasn't as easilv remedied. The 
contaminated water had migratéd more than 
a miJe off the si te and into a muncipal well. 

Pulling chemicals out 

IBI\1 paid for a system to treat the munici
pal well water. and since then Manassas 
environmental engineers have contained the 
contamination. To speed the cleanup. they 
are now using a method called vapor extraction. 
to literally pull the chemicals out o f the ground 
before they have a chance to reach the water 
table. 

Across the ünited States in California. the 
San Jose piam is using another method called 
air-stripping to remove chemicals from the soil 
and groundwater in and around the site. 

Since California is afflicted with water 
shortages. San ,Jose reuses and recycles its 
treated groundwater. which "is clean enough 
for use as drinking water by ali government 
standards." says Ray Kerby. San Jose's 
environmental programs director. 

Kerby's statemem isn't hyperbole. The local 
water district may recycle the purified water 
from one of San Jose's off-site pumps into the 
drinking water supply. 

IBM Japan·s manufacturing plant at Yasu. 
south ofTokyo. isjust tive miles from Lake 



Karl Schoenherr. facilit:• maintenance specialist 
at Poughkeepsie. cieans out a ciarzricr 

tank used in purif.ving industriai tmstewater: 

Biwa. renowned for its purity. and the primary 
reservoir for millions of people. 

The plant draws large volumes o r water from 
the pristine lake for its manutacturin!' proc
esses. lt puts back more than 65 percent. ali 
drinkable quality. Yasu achieves those remark
able results b~· first segregatin!'-and then using 
state-of-the-art methods to remove-wasres 
such as heavy metais. solvents. surtactants and 
inorganics from the warer. 

Like Yasu. most IB!\1 sires dischar!'e their 
wastewater into local ponds and streams. 

which means the ettiuent must be pure enou!'h 
to meet government or local puritv standaràs. 
At Yasu. the water must be drinkable. At 
East Fishkill. it must be clean enough to sup
port trout. which are notoriousl~· sensitive to 
chemicals. 

· ·1 H:\(s standards tor sate water qualitv nu 
longer use a specitic number such as parts 
per million:· explains Ron Guido ot the corpo
rate environmental programs staff. ''lnstead. 
ali of m:v!'s sites are asked to assess and base 
their qualitv criteria on how the discharge 
will atfect the ecology of the body ol water the~· 
are using." 

At IH\1 Owego. :-JY .. environmental engineers 
have borrowed a technique called ion exchange 
that is used to recover metais in plating proc
esses. The improved chemistry. part of a new 
S15 million wastewater treatment tacility. will 
enable the plant to reduce wastewater copper 
contem bv a factor of 10. 

Another unusual approach-the use or' twn 
separare claritication stages designed to pre
cipitare ditferent metais imo sludge with hi!'h 
etficiency-was part of the Poughkeepsie. :\Y .. 
plant ·s recent upgrade o f its waste treatmem 
tacility-also ata cost of $15 million. 

Reducing hazardous waste 

~arayan Ayengar. an East Fishkill environ
mental engineer. has achieved something 
almost as incred.ible as spinning straw into 
gold. and far more practical. He found a way to 
turn the large volumes of hvdrofluoric acid 
and heavy ~etal waste !'enerated in fabrication 
processes at the site into raw material for 
Portland cement. 

A cement company is paid to take the 
sludge. but the fee is half what carting it 
away used to cost. More important. 2.000 tons 
of material a year isn't being put into one 
of the Unired States' fast-d.isappearing 
landfills. 

"!Bl\Ú hazardous waste reduction program 
starts with the source:· says Aaron Cobb of 
the corporate environmental programs staff. 
· 'Our priorities are: Reduce it. recycle it. treat 
it. and only as a last resort landfill it." 

Over the past tive years. there has been a 
companywide reduction of 25 percent in the 
amount o f hazardous wasres generated. In 1988. 
84 percent of what was generared was recycled 
or reused. And there has been a 66 percent 
reduction in materiais being sent to iandfills 
over the past four vears. 

The concept is ~lso catching on with IB\1 

.,...li,_ 
vu: 
FRAGii..=. 
EARTP. 

Summer JOys are o 'er; 
Flowerets bloom no more. 

Wintty winds are sweeping; 
Through the snow-drifts 

peeping. 
Cheerful evergreen 
Rarely now is seen. 

Now no pluméd throng 
Charms the wood with song; 

lce-bound trees are glittering; 
Merty snow-birds. twittering, 

Fondly strive to cheer 
Scenes so cold and drear .. 

Lt'D\I'f(~ HóLTY 
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A delicate fabrico f bird song 
Floats in the air. 

The sme/1 of wet w!ld earth 
ls everywhere. 

Red sma/1/eaves o f the map/e 
Are clenched like a fland. 

L1ke gir!s at their first 
communion 
The pear trees stand . .. 

,;_~H.~ Tr:.~.-1 J.-\ u: 
1.-~ITEil:-i 1.\iT'-' 

engineer~ who aren·r environmenral ,;ueciai
isb-,,·hich l.'ohh ~a,·s 1" a gap that :-riil mu"t 
h e brid;red b,· getting uut the word t hat waste 
reduction i~ hest accomplished ,,·hiie a prociuct 
<>r prucess is being designed. 

Chemist Larry David and emúneer \ lat t 
Kurdziel at East Fishkill. tür.exampie. mm the 
lirst corporate environmental exceilence award 
;!iven to individual IH\Iers. tor tindim: a wav to 
extend tentóld the life oi an etchant r hat is 
clitticult and expensiw to dispo~e or. 

Besides saving ::;:230.000 a ,·ear in waste 
disposal and chemical cost~. t hei r proce,;,.; 
increases throu;rhput up to t)l) percem. improw,.; 
qualitv. and i~ sarer tor operal!Jr>.; to u,.;e. 

IH\1 L'anada's plant in Bromont. ~uehec. is 
recognized throughout t h e corporal íon as a 
leader in waste minimization and tor it~ highly 
etticient soh·ent recvcling systems. 

"Our methyl chlorotórm rec,'clin;r ,.,-~tem is 
more than ~;) percent etticient." sa\·s Peter 
Bisset. manager. tacilities en;rineering at 

Hromont. ";md t he economies \Ye·,·e reaiizeci 
: hrough recvt:hng amount to ,;e,·emi million 
doilars per ,·ear ... 

[n F rance. Essonnes has tóund a wav to turn 
sludge from its wastewater treatmem plant 
into a tertilizer that lightens ela,· soil anel cun
tains nut riems good tor cereal production. 

The A.u:;tin site in Texas last ,-ear hecame 
the t1rst 11\\1 piam that doesn·t ,;enci éln\' haz
:lrdous wasre to landtills. lt reC\·cies and reuses 
;!li ot it. 

Au~t in's used cupric chloride. a corrosiw 
etchant ti>rmerlv classitied as a hazardous 
•saste. now i,- turned h\· another comnanv imo 
l·hemicais use c! to produce pre~erwd ·,\.Ot>d. 
<mimai teed ,;upplements. and tUngicides. 

The Litlll tt 'ns a year o f ,;lud~e fmm .-\u~tin~ 
wastewater treatmem plant. rich in copper. 
used to he disposed of in apprm·ed landtills. 
\"Dw. wit h t he help of a vendor. t he copper is 
reclaimed and put to heneticial reuse. 

( continued on pal!e .J() 

Planting-new lif&iweroding land . 

On a p1ece of farmland near 
Lincoln. Neb .. the nauve pra1ne 
landscape 1s com1ng back. and 
on some acreage north of Dal
las. Texas. the wildflowers are 
growing agam. 

lt's ali part of an 1nnovat1ve 
and progressive land manage
ment program that takes a 
comprehensive view toward 
JBM-owned land as an environ
mental as well as corporate 
asset. 

The two sites are among 14 
around the United States that 
IBM has purchased over the 
years for possible future devel
opment. These landbank prop
erties. totaling nearly 10.000 
acres. are 1n e1ght states. 

We p1cked two of the sites 
for the OIIot program because 
both were suffenng from soii 
eros1on. says Edward Mar
shall. a iandscaoe arcnitect on 
the Corporate Real Estate ano 
Construction statf. 

At the 900-acre Site 1n Lin-

·----,..,. 

coln. the architects planted 
pra1ne grasses to hold the so11 
m olace. They also replanted 
heagerows that were f1rst used 
1n ttle Dust Bowl days out were 
iater oulled out because mod
-=rn tractors neea more otow1ng 
:-oom. 

Finatly. the architects con
vmced the farmers on the 

property to leave every othe 
furrow fallow. 

'lt's JUSt good stewardship. 
says Marsnall. "but some o 
the farmers were resistant a 
first:' 

The Texas s1te. more than < 

thousand acres at a plact 
named The Colony. also hat 
sutfered soil eros1on becaus 
of intense farmmg. Texas ·gu 
lywashers · h ave worsened i 
At that s1te. the architect 
regraded the land and plante 
500 trees along with 200 acre 
of native Texas grass and 3 
acres of wildflmvers. 

Marshall would like tu se 
the land managemem orograt 
expanded. '\Ve are startmg 1 

apply the thmgs we·ve learne 
w1th these t\vo parcets to é 

1BM propert1es. he says. Th 
program snows how lan 
snouid be r:-:amta1nea-t 
ioOKing aheaa 50 to 100 year 
not JUSt to Eartn Day. 

-Pat Friscnmar 



A lake is the landscape ·s 
mast beautiful and 
expressive feature. lt is 
earth 's eye: laaking in ta 
which the beha/der 
measures the depth af 
his awn nature. 

Ht::-.-RY DA\"ID THOREAL" 
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( continued from pa~e 26) 
\Vhenever hazardous waste must be trans

ported for disposal. IB:\1 rigidly controls where 
it goes and who Útkes it there. 

"Inspecting hazardous waste vendors is 
common sense tor anv corporation that doesn't 
want to risk paying tor the cleanup ot' a tuture 
EPA Superfund site." says ,John Serino. 

Superfund sites are areas designated as 
being contaminated under a 1980 U.S. statute 
aimed at cleaning up sites where chemicals 
have been or might be released into the envi
ronment. Any company that can be linked to 
even a smali amount o f the hazardous waste 
at such a site-no matter how it got there
can be held responsible for cleaning up the 
whole site. 

"In the '60s and 'íOs." Serino says. "the 
waste we hired vendors to recycle for us didn't 
always end up where it was supposed to. 
That's why we now have a prequalification pro
cedure with frequent audits to ensure that 
any vendor handling chemicals for us is doing 
it properly and foliowing ali government and 
IBM requirements." 

Recycling solid waste 

Some of the waste produced at IB:\1 facilities 
is hazardous. Much more is the usual office 
detritus of paper. glass. cafeteria leftovers. 
cans. wooden paliets and construction debris. 
lt ali must go somewhere. but places to put it 
are becoming scarcer. 

The answer is recycling. which conserves 
not onlv limited space but precious resources. 

In the ünited States the EPA wants to see the 
nation as a whole recycling at least 25 percent 
of its solid waste by 1992. compareci to about 
11 percent today. 

"IBM us:· says Ron Cohen of corporate 
environmental programs. ··now recycles 35 per
cent of its solid waste. and we've set ourselves a 
target o f 50 percent cost-effective recycling, 
worldwide. by 1992." 

The Research Triangle Park complex in 
Raleigh. KC .. shot past the 50 percent corpo
rate recycling goallast year and is edging iO 
percent. Last year alone. its recycling efforts 
grossed about $1.5 million in revenue and cost 
avoidance. 

"We don't think of our solid waste recycling 
program primarily as a profit-making opera
tion.'' says Cohen. "but it realiy is. in many 
cases. trash for cash." 

Ata typical IBM facility. dose to half the 
solid waste is paper. And as Cohen points out. 

IBM Japan's Fujisaun plant is kept beautiful 
largely by groundskeepers Izawa 

Fumio,left, and Hiroshi Mizumuro. 

'' Most o f the paper we throw away, especially 
office paper. isn't really waste at all. It's a valu
able commodity." 

In IBM us. a paper recycling program 
piloted last year at the Kingston. N:Y .. site is 
spreading across the company. The pro-
gram. calied "Recycling, a Way of Life," is 
already in place at most plants and labs. Cohen 
hopes to inaugurare the program at ali 20 
Westchester County. N.Y .. and nearby head
quarters locations by Earth Day on April 22. 
and to extend it to most branch offices by 
year-end. 

"Employees.'' he explains. "will be asked to 
use a second. special wastebasket for disposing 
of recyclable material. including white and 
colored ledger paper. white envelopes. manila 



folders. note pads and manuais." 
It's worth the small effort involved. "Everv 

time a ton o f paper is recycled. 17 trees and 8 9 
cubic feet of landfill space are spared." Cohen 
says. · 'And by not putting that paper in a 
landfill. IBM saves as much as $80-$100 a ton.'' 

Airquality 

Last summer. nearly 20 years after the U.S. 
Congress passed the Clean A ir Act. the public 
was shocked to learn that in 198í U.S. indus
try had released at least 1.3 million tons of 320 
different chemicals into the atmosphere. 

"IBM's etfort to minimize chemical emis
sions dates back decades:· says Edan Dionne 
of corporate environmental programs. "and 
that has included both treatment and recoverv . 
. \t least one chemical. perchloroethvlene. was. 
being recovered and reused as earlv as 1965." 

"In 1988." Dionne savs. "IB:\1 reduced its 
total releases in the Cnited Stares bv 20 per
cem compareci to 198í. anà we expect to be 

reporting further reductions tor EJH9 ... 
Since the mid-1980s. tór example. Endicott 

has invested :i>8 million in equipment designed 
to detoxifv and reduce ai r emissions. sm·s · 
Dennis \'ihittaker. manager of environ~1ental 
engineering. 

1 f-\:\ I ·s own standards for a ir qualitv usuallv 
ourreach those o f federal and state agencies: 
The Burlington. \'t.. plant. tor example. has 
more than 100 air scrubbers and adsorbers. 
hoth in stacks and on indh·idual tools. ··com
pliance with regulations would require onlv 
eight." ~avs Don Sargent. chemical and en~·i
ronmental engineering and nperation,; man
ager. 

"In most cases:· ,;avs Dionne. "we\·e wken 
primary treatment of the air trom our manu
tacturing processes just about as far as it can 
go at the present time. 

"Our big drive now is source reduction: 
using tewer chemicals or better chemicals. cap
turing more emissions ar the tools themseh·es. 
and recycling all the chemicals we can. Captur
ing used solvents and purirving them tor reuse 
directlv reduces emissions and saves monev 
at the ~ame time:· · 

Preserving the land 

At ll:l:\1 United Kingdom's Hurslev laboratorv 
near Winchester. being a good envi;onmental · 
neighbor has included restoring to its former 
grandeur a sadly neglected 18th century manor 
house that had served in the l940s as a devel
opment site for military aircraft. 

On the other side o f the world. when 1 H:\ 1 
Australia began building a new headquarters 
next to a national forest near Sydney. the com
pany hired an ornithologist to identify na tive 
birds. then built a dam and plamed trees to 

feed and protect them. 
In Japan. a country where urban develop

ment limits the natural environment. the 1 H:\1 
plant in Fujisawa has surrounded itself with 
:24.000 trees and 27 varieties ot shrubs that 
blanket the site with greenery. 

Another IH:\1location that cares is the 
Almaden Research Center in San Jose. Calif.. 
where 95 percent of the sire·s 691 acres has 
heen lett to nature-almost. In cooperation 
with state and local wildlife agencies. Almaden 
has added nest hoxes tor hluebirds and wood 
ducks and allowed the reiease oi wild turkevs 
and the construction oi unàerground h ornes tór 
severa! burrowing owls-a species that nor· 
mally lives in tunnels dug our bv squirrels
that are being evicted by a àeveioper. 

OUR 
FRAGILE 
EARTH 

. L1ke water !tlies 
Leaves fali. rise. waver. 

echo1ng 
On their blue pool. whispenng 

under the sun:. 
Constant as water filies we 

lie sti/1. 
Our breathing like the /apping 

of pond water. 
Balanced between reflectton 

and reflectton. 

H.\1<1<.\H.\ H<>\\.1·:.

l·:-.r IY!•:""' I \I.!·>· 



Now are the autumn days 
hospitable to wild geese. 

rejuvenating medicine to 
fading water-/ilies. 

but old age for the clouds. 
The rivers. now streaked 

with wagtails. charm the 
heart 

with their sandbanks. 
rippled at the edges. 
rising 

for the gradua/lessening of 
the stream. 

:\I.-\ :->O\" I :->OI lA 
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Thin!~ Special Report 

Rcting the ozone 
layer is taking "new 
technology anda lot 
of creative thinking:' 
Over the years. JBi\lers have become accus
wmed to seeing their company cited for its 
social responsibilit~· and included on ''Top 
Ten" lists. usuallv the references are laudatorv. 
but not in a story. that broke July 13. 1989. in -
the national newspaper. USA TodaY. 

There. right at the top of a list of "Plants 
sending out most CFCs" in 198í was IBM 
Endicott . .\'Y Third on the list was IBM San 
.Jose. Calif. 

As most everyone knows. CFCs !chlorofluoro
carbonsl are the commonest of a small group 
of chemicals that pose a hazard to the ozone 
layer. 10 to 30 miles above the Earth. The 
ozone layer is vital to the well-being of plants. 

animais and people. because it shields us 
from excess ultraviolet radiation that would 
cause crop damage and more cases of cancer 
and cataracts. 

How did a company as concerned about the 
environment as IB:\-1 become a large user of 
such chemicals? 

''There are dozens of uses for one particular 
CFC called CFC -113 in the electronics industrv," 
says Tim Mann of corporate environmental
programs. "but the main use is cleaning things 
like semiconductors. ceramic substrates. cir
cuit boards and criticai parts of disk storage 
systems." 

"During the 19í0s and early '80s:' Mann 
continues. "the products IBM was making and 
developing had much stricter requirements for 
cleanliness than ever before. CFC-113 was not 
only effective. it was the safest solvent we could 
find that would do the job. because it's inert. 
relatively nontoxic and nonflammable-a 
seemingly perfect industrial chemical." 

''Except:· he adds. "that it turned out to be 
an ozone depleter." 

The source of USA Today 's story was the 
first U.S. Environmental Protection Agency 
( EPA) Toxic Release Inventory. Starting with 

1 BM Germany has donated a PS/2 and teaching software to a state-sponsored 
"Ecomobile" that sen•es as a biology classroom. 



1 ~J,'\7. L". S. companies haw nad to report t hei r 
:mnual erm~~ions t lt more r i:an :)(lO chemicab. 
Among them are t hree known to cause ozone 
depietion-t ·Fc .; 1 :. methYi chlorotorm 1 \I< 'F I 

and carbon tetrachloride. L·.<...\. TodaY based its 
ranking on total emission,; ot all three. 

l n .January. 1 H \(s use o r ozone depleting 
chemicals made headline~ again when the 
\"ational Resources Deten:'e l'tluncilt ~ llll< ·1. 

an em·ironmentai group. reieased a report 
hased on r h e ,;ame 1887 1·:!'. \ data. li;;ting 
11>\(s San .Jose. Endicott and Rochester. 
\linn .. planto: as the :\umrJer Une. Twn and 
Three emitter~ o r" t T< ·.;i . :md Endicott a,; 
the !'econd largest emitter f>t \I< 'F. IIH\1 

u,.;e,; onh· Yen· ~mal! quantitie;; of carhon 
ter rachloriàe.J 

The gond news this time was that the ~ HIH · 

also reported that in 198~ those three plants 
had cut their comhined emis,;ions of < F<· -li : hv 
nearlv one-third. and their \li'F emissions hv a 
quaner. sim·e t h e preYiou,; ,·ear. 

.. i),· cham:im: proces"e" and h,· impro,·ing 
f •ur storage. distrihution and handling sYstems 
and our emissíons reductínn technoJogv.'· ~avs 
-lohn :-ierino. director nt cnrpnrate envíronmen
tai programs ... 11·e\·e alream· reduced ou r t T< · · 

:; : emissions woridwide h1· .; l percent since 
l~J87. And we·ve set ourseive::; the goal of elimi
nating ali cFcs t'rom IH\1 processes hv the end 
ot 199:t wíthout sacritícing :'atet\· or qualit1· ... 

( ;ood progress is being made. 
San .Jose h as cut its <·FI·.: 1 ; emissions h\· 

more than two-thirds since 1987. in part hy 
developíng water cieaning and hot a ir drving 
processes tor its magnetic disks. head-arm 
assemblies and other disk drive parts. 

Endicott. bv converting one o! its circuit 
hoard manutacturing !ines to a water-hased 
resist technology that took tive years to 
develop. and through more erticient hanà.ling 
:md recycling o! ( 'FC-1 r:> and \H' F. has reduced 
its emissions hv almost -;; nercent. 

In Canada the Bromont piam. which has 
heen recvcling chlorinated 5olvents since 198:2. 
>1as reduced its per-part ct ,n:::umption o r 
f JT.J r:: hv ~O percent since i9K.'i. 

The Toronto piant. alom: \l·ith Austin in 
Texas and Sindeltingen and :\lainz in Ger
mam·. e\-en hopes to he ai-Jie to ~rop using ( 'FCs 
·,". war-enci 1991-two 1·ear,_; ahead o! IB\(s 

. • ,r nora te ~oal. 
:--erino acirnits that totaüv eliminanng \ 'FCS 

irom IH\1 processes won·t be easv. "\\-e teel we 
11aw nerhaos ""' nercent o r t h e Joh in hand ... 
::e "m·;-;. "hut t h e ia::;t [.í percent r,; "uin" to take 

new technologv anda i"t nt creative thinking 
f lUt t here in the piants anci labs." 

Supporting others who care 

Another wav I H\1 demonstrares its commit
ment to presen·ing the giohal environment 
is through donations-or time. monev and equip
ment-to leading environmentally oriented 
institutions and projects. 

The chie f executiw oriicers o! 1 H\1 l-nited 
Kingdom and IH\1 Canacia. ror exampie. have 
heen chosen to lead nationai task torces on 
husiness and t h e environment. 

Tunv Ueawr. presiciem ot I H\1 1 1-; .. at the 
request of His Roval Highness Prince Charles. 
is headin~ a twn-,·ear oroiect aimed at getting 
British business to gi~·e t.he environment a . 
higher place on its agencia .. John Thompson. 

.4. tt·ater-nased cleanim! process at 
Endicott eliminares need 

for ozone-depietlTl!! chemicals. 

[nspectim! cariJon adsoronon units at IR.\1 

Canaaa:~ Brnmnrn .olant. 

·OUR 
FRAGILE 
EARTH 

The morns are meeker than 
they were. 
The nuts are gerting brown: 

The berry ·s cheek is plumper. 
The rase JS aut af tawn. 

The maple wears a gayer 
scarf. 
The field a scarlet gawn. 

Lest I should be ald· fashianed. 
/'!/puta trinket an. 

E\tii.Y [)l,.f-;1~:-;o~ 

t·:--.iTf-:[!~L\TF~ 



Sound has called unto 
sound and the forest 1s 
ali one m1ghty harmony. 
ls Jt deep organ mus1c 
that stnkes upon my ear 
while famter strams 
drift lmgenng among 
the arches o f the trees? 
Bnef silence falls. The 
aery mus1c wakens 
anew and ali about me 
there JS a soft p/aining. 
murmurmgs WJthúl 
murmurings. every /eaf 
has Jts own tongue. 
every blade o f grass gives 
back its mdiv1dual notes. 

FIL\'-.1 j •I ... !{F·,j-

1 ·F ( !l \! 1: \! H I\ I\ ',I • 
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11~\1 vKe pre~iden1 ~md dw1rman. 11\\1 ( ·anacia. 
c·i1a1r~ ~~ 1a~k 1"rce 't"l up il\. t he Hu~ine'' 
1 "unnl <>n :\atl<>ll<ill"m'' 111 dt>,·ei•'l' 
:1 :-t>t 11! guiciin:c pnncitJie:- 1111 Ilw em·m>ll· 
ment. 

\\."rldwide. IH\1 ,·11ntriinneri "!" miili11n 111 
c·a,;tJ anel l'lJU1pmen1 ia,;t ,·ear 111 e1\\"lrc>nmen1<JÍ 
etfort" <>Utside t h e c"rnpam·. 

:-'ome olthe,;e donation,;.like the one 111 thl· 
l"nited :\at ion,; En,·ironmental Pmgramnw 
cie:<crihed below. are ljuite large. 

\lo,;t <>t them.like 11n1 Latin America·, 
t·ont ribut ion o! -"li! 1.1 H 111 wort h oi c r >mput mg 
equipment. ,;ottwnrt> and expertise t<l thc, 
:\ational Parb Foundation oiT11:<ta Hica. are 
much smaller in ,;caie. This 1,; <>llt' oi ~t'Wr<li 
1 H\1 part ner,;hip pr.,grams in t h e regwn aimed 
:lt V< >nserving t h e 1 n>pical r a in tore~1 ~ 1 hat are 
th<>U!!lll t" harÍJor a míllion ,;pet'l<'" "t plalll:
and anímab-halt 111 them unknO\vn anci 
undísco1·ered. 

In (;ermam·. IH\1 ha,; prm·ícied a I'" :c and 
:-peciallv written ,;ortware li>r the state c>l 
f3aden \\"unemburg ·, .. Ecomobile" -a hu,; 
litted out a,; a hiol""'. da,;smom. The bu,; :'t<>p' 
at what are called "híotnpe<'-"ne-ane plot:-

<>11 puhlic or privare land that h3\·e a ponci or 
,.otream anci are kept 111 a natural state. Then 
:.:roup,; ~>I ~cnc" ·lchilciren dimh aboard to learn. 
11·irh Ilw heip 111 the I'> ~. about ecologv and 
t he cause,_; "r ,,·ater pollution. · · 

La,.ot ,·e~H m C:dil"rnia. IH\! ~an .)o,_;e gaw 
t h e League "r \\-, nnen \ <>t ers :3:2ti.OOU in sup
p<>rt 111 two lilm,; on t<>XIC waste reciuction 
)fearecl ti>r small husinesses and homeowners. 

In lJecember. IB\1 .-\ustralia donated 
more t han . .;;.'ii ).(H H I wort h otequipment to the 
Taronga Park Zoo in ~~·dnev tór use in its 
wilcilile con;;;ervation etiilrts. The companv also 
e~tahlisheci an award to he given to an indi
\·idual or ,;rnallteam ror making a long-term 
vontríhution 111 con"en·ation in the Austral
a,ian regíon. 

In :\iger. \\.e,;t Atrica. IB\t contrihuted to 
~~ large retore,;tatíon proiect run hv < "AltE. 

Adding a windbreak o r hundreds o f thousands 
11!trees t<> tarmiand in the Maggia Vallev 
protected thin topsoii lrom erosion and helped 
íncrease crop vielch up to :lu percent. 

The list goe,; on. lt must. because the kind 
'>t neecb heing addre,..,_ed hv these contribu
tion,; are not likeh· to go awa'; on their own. 

A.database for .ali climes 

From ident1fyma the cause 
ot declmmg eieohant oopu

latlons m Afnca to revea11ng the 
effects o! rao1d iorest-cleanng 
tn Thailand. a forwara lookmg 
aatabase called GRIO 1s shed
dmg light on the world s envl
ronmental concerns. 

GRIO. wh1ch stands for 
Global Resource lnformat1on 
Database. 1s parto! the United 
Nat1ons Env1ronmental Pro
grammes Global Env1ronment 
Mon1toring System. or GEMS. 

GEMS takes the pulse ot the 
global env1ronment by coltect
lng vast amounts ot data. trom 
satell1te 1mages to ground 
observat1ons. GRIO 1s not only 
the repos1tory for that data 
but converts 1t 1nto torms 
especially su1ted to the needs 
ot env1ronmental researchers. 
planners. ano dec1s1on 
makers. 

In 1988. GRIO rece1ved a 
ma1or boost trom IBM 1n the 
iorm oi a S6.5 millton contnbu
tlon ot eau1pment. software 
and techn1cal support. The 
donat1on maae on the 1n1t1a
t1ve of IBM Umted K1ngaom. has 
expanaed GRIO s analys1s 
capab11ittes and enabled 1t to 
move torward toward estab-

',f:t/ J map n/ .4.frica. 

lishll1g reg1onal and national 
nodes and tra1nmg Third World 
users to take advantage of 1ts 
resources. 

GRIO s output 1s digitized 
datasets-computer maps 
showmg many different envi
ronmental variabtes. from rain
fall and population density to 
1ntens1ty ot cult1vat1on and the 
range ot endangered spec1es. 

· What makes these data
sets so useful:· says GRID s 
European regional center 
d1rector. Ole Hebin. "is that 
they are ·geo-referenced·
meamng that they map are as 1n 
the same way at the same 
scale. That tets users superim
pose. or overlay. different data
sets. and to make mquiries 
ot them ali in arder to study 
the 1nteraction between. say. 
ctimate and forest or soil and 
vegetat1on: -Stephen Ouigley 



Enlisting computers in the battle 
to preserve the planet's natural resources 

IHM Denmark:, Juhan Teu/h(!}. right. checks raimmtcr rime in 
Copenhauen se1cers u·ith áty eng!neer Pou/ Pcdersen. 

How sensitive are the tórests in the ea,;tern 
United States to acid rain '? Does the ai r in 
IHM's Austin. Texas. plant contain anv unde
sirable chemicals'> How quicklv can an otfshore 
oil spill near Kuwait he detected'! 

ll:l:O.I products and technolo!!y are helpin~ 
answer environmental questions like these. 

At C ornei! l'niwrsitv in lthaca. :\.Y .. 
researchers are using ll:l :0.1 ;)()90-fiOO computers 
to understand the growth o f tree~. Their ohiect: 
to simplify and improve the modeb used hv 
sciemists to predict long-term ertects o! a ir poi
lution on torests. 

. .l,t IB:O.I Austin. a J>~ :: constantt\· ~mher~ 
data rrom "snirlers" at l.SU criticai puints 
arounà the site. Ewrv :2-1 hours. the svstem 
undertakes 4.S.360 chemical analvses: search
ing ror traces or chemicais as smail as l part 

per million. "That's like tinàing a soccer hall 
in a ~uper Dome tilled with basketballs ... ~avs 
Bill LaBonville. site industrial hvgienist. . 

For KU\\·ait on the :'l.rabian ( ;~Ít. an oi! spill 
is more t han a t hreat to heaches and wildlite: it 
L'an l'!lntam!lulle the cie~aiinm1on piams on 
which the coumn· relies t(Jr water. 

That';; \\·hv the IH\! ~cientitic Center there 
has heen wnrking wit h t he KU\vait lnstitute o! 
:-icientiric Re;;earch on a method ot' spotting oil 
~licks trom an airplane tJ\· shining a laser 
heam onto the \\·m·es. "The retiection ... savs 
L·enter rnanager Uussama . .l,iameddine. ":;:ives 
u~ a ·nnuerpnm to L'"moare a:.:am,.t "ur 
'iaraoase or :.:uu nii ,;ammes rrom the !!Ult. 

il-l:-.1 Latin America·s three :-iciennric C enters 
ali have environmemai proiects. 

-~!·1e Rio àe .janeiro center in Brazii i:' worh:-

OUR 
FRAGILE 
EARTH 

Along the fine of smoky hills 
The cnmson forest stands. 

And ali the day the blue·tay 
cal/s 
Throughout the autumn lands. 

Now by the brook the maple 
leans 
Wdh ali his g!ory spread 

And ali the sumachs on the 
htlls 
H ave turned their green to 
red.. 

\\'11.1-'1<1-:111' \\ll'lll-'1.1 
t ·.\ '-.\!)..\ 

~: 

J 



When I see hirches hend to 
left and right 

Across the /ines of 
straighter darker trees. 

1/ike to think some hoy's 
been swinging them. 

But swinging doesn "t bend 
them down to stay. 

As ice-storms do .. 
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ing with Eletronorte. a large electric utilitv. to 
see if computer processing of Landsat satellite 
images taken over a period o f vears can rewal 
changes in forested. planted and urban areas 
that would be useful to regional planners. 

The Mexico City center is supporting the 
Liniversity of Mexico in an etfort to understand 
what is harmful to tropical ecos~:stems-and 
how to regenerate them. 

The Caracas center is helping BIOMA. a 
foundation. assess the terrain in the national 
parks BIOMA. is establishing to preserve the 
Venezuelan environment. 

In Europe. in a joint project with the Techni
cal Cniversity of Denmark and the Danish 
Hydraulic Institute. IB:\1 Denmark is designing 
an expert system that will help keep untreated 
wastewater from reaching the land or sea. 

'"Our project." says IB:\1 Denmark's .Johan 
Teglhch ''is intended to give operators of 

urban sewage disposal s\·stems a tool thev can 
reter to when the.v notice something wro~g 
upstream-like rising water that threatens to 
flood the treatment plant. .. 

In the Linited States. I B:\1 will soon be help
ing the giant Environmental Protection 
A.gency I EJ>.-\ J protect ih own enYironment 
from an explosion o f paper. 

Over the next tive years. under a contract 
worth an estimated $í0 million. the Svstems 
Integration Division I SID J will instai( and main
tain up to 113 image processing systems at as 
many as 50 EPA otfices around the countrv. 

'"Agency otficials.'' sa~-s sm program m~n
ager Clyde Relick. "haw told us they expect to 
reduce the agency's reliance on paper records 
significamlv and to saw mone\' in severa! 
programs. i~cluding the natio~al Superfund 
toxic waste cleanup etfon:· 

-Bob Hawkins 

IBM Norway pinpoints origin of the algae 

I n 1988. Norwegian fisher
men noticed a large patch of 

algae deadly to fish mov1ng up 
the coast. Many fish died. with 
severe consequences for the 
fishing industry. 

With the help of a detailed 
computer model of the North 
Sea. Gunnar Furnes and his 
colleagues at IBM s Bergen. 
Norway. Sc1entific Center were 
able to confirm suspicions that 
the algae bloom m1ght have 
resulted from nitrogen-rich 
pollutants released into the 
North Se a by nearby countries. 

Last August. in recognition 
of Bergen·s high standing in 
the scientific community and 
to capitalize on its modeling 
and database expert1se. IBM 

Europe contributed $16 million 
to upgrade the center s 
resources and make it a focal 
point for environmental 
research and for advising the 
corporation on related market 
requirements. 

Following the announce
ment of Bergen·s expanded 
mission. center manager Pat 

At IBM:ç Bergen Scientific Center. Pat Gaffney.left. 
checks computer rrwdel of ocean waves u-ith Alastair Jenkens 

and Lisbeth SlwdL'in. 

Gaffney was approached by 
Norway s Nansen lnstitute to 
participate with them and the 
Max Planck lnstitute for Mete
orology at Hamburg. Germany. 
in a project involving computer 
models of the oceans and the 
atmosphere. and the way the 
two interact. 

Bergen scientists are also 
studying the movement of oil 
pollution in the sea and work
mg on a terrestrial pollution 

model that simulates the way 
an oil spill on land could con
taminate groundwater. 

Gaffney sees important 
spinoffs in terms of technology 
as well as new knowledge. 

In support of its new mis
sion. Bergen is working on 
parallel computing and on the 
coupling of model and data
base processing to make mod
els run more efficiently. 

-Stephen Quigley 

\ 
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