
ELES MOSTRAM QUE PRATICAR ESPORTES RADICAIS ESTÁ MUITO 
ALÉM DE QUALQUER LIMITAÇÃO OU PRECONCEITO 

SUPERIBMISTAS
A distonia muscular não impediu 
o IBMista Raphael Nishimura de 
ir cada vez mais alto
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Volta ao mundo
Conheça IBMistas que vieram de 
diversas partes do mundo para o Brasil

Onde está a IBM?
Veja as nossas soluções que tornam 
o seu caminho mais inteligente



Olá IBMistas e familiares,

Nesta edição, você irá conhecer as 
histórias de quatro IBMistas PWDs, ou seja, 
que têm alguma deficiência. Eles contam 
como deixaram as dificuldades de lado 
e começaram a praticar esportes radicais. 
Parece incrível, mas impressionante 
mesmo é perceber que a possibilidade 
de superação está dentro de cada um 
e depende apenas de força de vontade.

Quando conhecemos experiências e visões 
diferentes é como se novos horizontes se 
abrissem diante de nós. E foi em busca 
disso que alguns IBMistas atravessaram as 
fronteiras de seus respectivos países para 
viver aqui no Brasil. Nas páginas 10 e 11, 
vocês vão ver que eles têm muito o que 
contar e nos revelam quais foram as 

suas maiores dificuldades, o que acham 
da nossa cultura e muito mais.

Essas duas matérias mostram uma das 
características mais marcantes da IBM: 
a diversidade. E para que as pessoas que 
compõem essa edição retratem bem 
o que hoje é a nossa empresa, a geração 
Y não poderia ficar de fora. Conversamos 
com IBMistas que aos vinte e poucos 
anos já assumem a posição 
de líderes, e eles nos contaram 
o que fizeram para se 
destacar na companhia.

Boa leitura!
Ricardo Pelegrini

Por dentro da IBM:
ideias que mudaram o mundo

Um centenário se celebra não só no seu aniversário, 
mas durante o ano todo. Após o pontapé inicial ter 
sido dado com o Celebration of Service, iniciativa que 
convida todos os funcionários da empresa, ativos e 
aposentados, a prestarem serviços comunitários em 
suas comunidades, muito já foi feito. E um dos marcos 
da comemoração do nosso centenário foi o lançamento 
do livro Tornando o mundo melhor: ideias que 
moldaram um século e uma empresa (In Making the 
World Work Better: The Ideas That Shaped a Century). 

Escrito pelos jornalistas Kevin Maney, Steve Hamm 
e Jeffrey M. O´Brien, reconhecidos pela vasta 
experiência na área de tecnologia e negócios, o livro 
faz uma análise detalhada da história da IBM e do 
seu papel no desenvolvimento do mundo moderno. 
Além disso, consoante com a missão da empresa 
de tornar seus clientes cada vez mais competitivos 
e inovadores, a publicação apresenta insights sobre 
como sobreviver às mudanças do mercado e dicas 
de como alcançar o tão almejado sucesso. 

Segundo o CEO da IBM, Sam Palmisano, a ideia de 
criar um livro que se aprofunda na história da IBM veio 
da certeza de que as decisões tomadas pela companhia 
ao longo da sua trajetória poderiam ser aproveitadas por 
outras empresas em busca de êxito. 

A publicação, que acabou de sair do forno, foi traduzida 
em oito idiomas e pode ser adquirida também no formato 
eletrônico. Os IBMistas já podem comemorar, pois cada 
um terá direito a uma edição desse livro que promete se 
tornar um grande guia para o sucesso. Fique de olho nas 
comunicações internas para saber como retirar o seu! 

Atenção! Todos os funcionários da IBM têm direito ao livro e serão informados sobre 
como fazer para recebê-lo. Dúvidas? Envie um e-mail para oibmista@br.ibm.com.
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O equatoriano Diego Patrício Espinosa começou cedo sua carreira na IBM, aos 
22 anos, em 1995. Desde então, percorreu um caminho de sucesso na empresa, 
passando por diversas posições na área Financeira e por muitos países: Estados 
Unidos, Venezuela, Peru, Equador e, agora, Brasil, onde ocupa o cargo de CFO - 
Chief Financial Officer -, o diretor financeiro da IBM. Quer conhecer um pouco 
mais sobre essa história? Então confira a entrevista a seguir.

O homem
dos números

Antes de tudo, você pode nos explicar 
qual é o papel de um CFO?
A minha responsabilidade é balancear os recursos da 
empresa para obter o maior retorno possível. A área 
financeira vem cada vez mais se tornando um parceiro 
para a IBM, que ajuda a estruturar novos negócios e 
alavancar o crescimento. Além disso, buscamos formas 
crativas de otimizar nossa operação, ao mesmo tempo 
que mantemos o negócio controlado e seguindo as 
normas e regulações da Corporação e do Brasil. 

Você nasceu no Equador, mas fez faculdade 
e mestrado nos Estados Unidos. Já pensava 
em construir uma carreira global?
Na verdade, não. Eu sempre tive abertura para novas 
culturas e gostava muito de viajar, mais foi a IBM que 
constantemente me desafiou com novas oportunidades, 
que abriu as portas do mundo global para mim. Ao longo 
do tempo, comecei a ter mais e mais oportunidades 
de conhecer novos países e culturas, é uma 
experiência desafiante mas muito enriquecedora.

Como você começou a sua carreira na IBM?
Foi por meio de um amigo que trabalhava na IBM. Eu 
queria ter um tempo de descanso após a faculdade 
mas, com a insistência do meu amigo, aceitei fazer 
as entrevistas e em pouco tempo comecei a minha 
carreira na área de Contas a Pagar. 

E quando veio o primeiro cargo de liderança?
Foi aos 24 anos, quando fui para a Venezuela e 
virei gerente. Sempre gostei de ocupar posições 
de liderança e enfrentar novos desafios, desde a 
época de escola. Foi uma oportunidade incrível.

Antes de se tornar CFO, você passou pelo 
cargo de assistente executivo. Como isso o 
ajudou a construir uma carreira de sucesso?
Nessa função eu trabalhava como uma espécie 
de ‘sombra’ do Controlador mundial da IBM, eu 

administrava a agenda dele e estava junto em todos 
os momentos. Tive a oportunidade de estar presente 
durante grandes decisões e conheci as pessoas mais 
importantes do time global de Finanças, e isso foi 
essencial para meu desenvolvimento.

Você já pretendia trabalhar pela IBM 
em diversos países?
Não, mas sempre tive uma mente aberta e gosto 
de conhecer lugares diferentes. Em qualquer IBM 
do mundo, a identidade cultural e o sentimento de 
ser IBMista é igual, mas as diferenças culturais dos 
países são muito enriquecedoras.

Como recebeu o convite para vir para o Brasil?
Estava trabalhando nos Estados Unidos há nove anos. 
O meu chefe sempre me perguntava qual o próximo 
passo que eu queria dar e eu disse muitas vezes que 
gostaria de ser transferido para o Brasil. Aí, quando 
surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes.

Foi fácil se adaptar?
Muito fácil! Estava sentindo falta da cultura latina, 
e o calor humano aqui é maravilhoso. Além disso, 
o momento de crescimento pelo qual o Brasil está 
passando é fantástico, é muito bom estar aqui agora.

E como é a sua relação com o Equador hoje?
Toda a minha família e a de minha esposa estão 
no Equador, por isso viajamos para lá pelo menos 
uma vez por ano. Acho importante manter essa 
raiz com parentes e amigos.

Que conselho você daria para um jovem 
IBMista que deseja trilhar uma trajetória 
profissional como a sua?
Ter a mente aberta para conhecer novos lugares, 
novas culturas, e aproveitar as oportunidades. 
Também é sempre importante conversar com 

o gerente sobre as suas expectativas e conhecer 
bem o nosso negócio. Além disso, é importante 
sempre se desafiar com novas metas e aprender 
coisas novas, porque a complacência é o pior 
inimigo dos líderes de negócio.

Para atuar na sua função, é essencial saber 
lidar muito bem com os números?
Eu acordo e durmo pensando em números. Mas, 
mais importante do que isso, é preciso entender bem 
o negócio da IBM e ser analítico, faz toda a diferença.

E em casa, é você quem cuida das finanças?
Até dois anos atrás era eu, mas fui obtendo mais 
responsabilidade no trabalho e então minha esposa, 
que também é da área financeira, passou a cuidar 
disso, e está se saindo muito bem.

FICHA TÉCNICA

Nome: Diego Patrício Espinosa
Nacionalidade: equatoriano
Idade: 39 anos
Formação: bacharelado em Ciência, com 
especialização em Finanças e mestrado em 
Administração de Negócios pela Universidade 
de Columbia, nos Estados Unidos
Família: é casado com a Verônica e pai 
de Isabella, de 11 anos, e Mateo, de 9
Hobby: é doente por futebol e tem 
praticado corrida. Torce pela LDU e pretende 
correr sua primeira maratona em 2012
Uma frase: “Atitude é uma pequena coisa 
que faz uma grande diferença.”

04

Entrevista

EDIÇÃO 32 05



06

Onde está a IBM

07EDIÇÃO 32

PEDÁGIO SEM FILAS
Em muitos países a IBM já implementa soluções que eliminam os 
engarrafamentos nas praças de pedágio. Os veículos que utilizam 
um dispositivo especial não passam pelo guichê tradicional, e sim 
por uma faixa exclusiva onde é feito o reconhecimento eletrônico por 
meio de pequenos aparelhos instalados nos veículos, permitindo que 
eles sejam tarifados sem precisar parar o trânsito com cancelas. 

PREVENDO O FUTURO
Acredite, é possível “adivinhar” onde haverá retenção de 
trânsito. Pelo menos em Cingapura isso já é realidade. Um 
software desenvolvido pela IBM cruza dados históricos do 
comportamento viário da cidade com informações obtidas 
em tempo real sobre o trânsito e prevê onde haverá 
congestionamento com uma antecedência de cerca de 
uma hora e meia. Assim, os engenheiros de tráfego podem 
tomar decisões a tempo de evitar engarrafamentos, como 
alterar o intervalo dos semáforos, por exemplo.

POPULAÇÃO BEM INFORMADA
Além da coleta e análise de dados, a comunicação 
com a população é um ponto crítico na 
administração de uma cidade. Neste aspecto, 
a IBM pode fornecer informações sobre o trânsito 
com grande rapidez para que os administradores 
da cidade alertem os cidadãos sobre retenções, 
áreas de risco ou acidentes em tempo hábil, por 
meio de sites, redes sociais ou até mesmo SMS. 
Isso permite que motoristas modifiquem seus 
trajetos ou que passageiros optem por outros 
meios de transporte como metrô e trem ou, ainda, 
evitem sair de casa em determinado momento.

De carona 
com a IBM
Quem mora em uma cidade grande já sabe que tem de 
estar preparado para passar algumas horas do seu dia em 
congestionamentos. Para essas pessoas ainda há uma 
esperança: a IBM já trafega por diversas vias do mundo com 
soluções que vão abrir caminhos para mais qualidade de 
vida. Nesta edição, entrevistamos Débora Linhares, executiva 
de desenvolvimento de negócios dentro da estratégia de 
Smarter Cities, que nos contou como a IBM tem usado a 
tecnologia para ajudar a fazer cidades mais inteligentes. 
Faça um tour por estas páginas e descubra!

TODOS EM UM
A IBM ajudou a desenvolver um projeto que integra diversos órgãos do 
município do Rio de Janeiro, o Centro de Operações Rio, onde eles se 
comunicam diretamente. Dessa forma, se um poste cai numa avenida, 
por exemplo, a CET-Rio consegue mobilizar um plano de emergência 
junto aos bombeiros, à Companhia de Energia Elétrica e à Secretaria de 
Conservação, entre outras agências municipais, e poderá responder a esse 
incidente muito mais rápido do que antes, desviando rotas, interditando 
vias, aumentando o número de guardas de trânsito no local etc.

IR PARA O TRABALHO FICOU MAIS FÁCIL
Nada mais prático do que tirar do bolso um cartão em vez de um monte 
de moedas para pegar uma condução. No Rio de Janeiro, além disso, 
é possível utilizar o mesmo cartão para andar em diversos meios de 
transporte, mesmo que seja entre municípios diferentes. Você paga pelo 
período que utilizar, independente do número de viagens. Assim, dá para 
fazer, por exemplo, uma viagem de trem e uma de ônibus pagando apenas 
R$ 3,70. Antes do bilhete único, o passageiro pagava R$ 5,30 para fazer 
isso e, em muitos casos, acabava se arriscando em veículos irregulares 
para gastar menos. Mas isso só é possível se houver um servidor que suporte 
milhares de operações por segundo, e é aí que entra a IBM, oferecendo 
mainframes e uma plataforma de software com tecnologia de ponta.

ESTÍMULO AO TRANSPORTE CONSCIENTE
Em cidades como Estocolmo, na Suécia, a tecnologia já permite reduzir 
o volume de carros em locais críticos do perímetro urbano. Um conjunto 
de radares integrados por soluções da IBM monitora e cobra tarifas dos 
veículos que trafegam em uma das principais vias de acesso à cidade. 
Ou seja, para aqueles que insistem em tirar o carro da garagem fica caro 
transitar nas principais vias da cidade, e boa parte da população acaba 
optando pelo transporte público para chegar aos seus destinos.

QUANDO MEU ÔNIBUS VAI PASSAR?
Não é terrível ficar parado no ponto sem a menor ideia de quando 
vai chegar o seu ônibus? Também em Cingapura isso já é passado. 
Novamente, um software da IBM permite o cálculo preciso de quanto 
tempo a condução ainda vai levar para chegar à parada de ônibus. 
Os veículos são monitorados por GPS e têm seu trajeto avaliado 
de acordo com as condições de trânsito da cidade em tempo real. 
Assim, o passageiro pode descobrir, através de um painel eletrônico 
instalado no ponto de ônibus, o horário de chegada da sua linha. 



Capa

 “Nunca deixei de praticar esportes”, 
revela Raphael Nishimura, arquiteto 
de soluções, que aos 8 anos descobriu 

que tinha distonia muscular, uma 
condição que provoca contrações 

musculares involuntárias nos músculos 
do corpo. Em 2007, um amigo o 

chamou para escalar e ele não pensou 
duas vezes. Foi e acabou se 

apaixonando. “Eu escalo melhor 
do que ando”, garante. “As 
contrações atingem mais o 

pescoço, pois já consigo 
controlar o restante do corpo. 

Aliás, a prática de esportes 
ajudou muito nisso, pois 

fortaleceu minha musculatura”, explica. 
Hoje, cerca de dez vezes por mês ele 

encara o paredão da academia ou uma 
rocha, e já não vive sem isso. A atividade 
lhe fez tão bem que Raphael faz questão 

de divulgá-la por onde pode! Tem um 
blog dedicado ao assunto e ajuda a 

desenvolver o projeto Para-Escalada, 
que incentiva a prática do esporte entre 

pessoas com deficiência. “O importante 
é sempre buscar a superação, seja 

através do esporte ou não”, aconselha.

Conheça o blog do Raphael em 
http://escalango.wordpress.com/. 

Capa Mellina Hernandes Reis, assistente de 
marketing, adora esportes que proporcionam uma alta 
dose de adrenalina. Já encarou arvorismo, escalada 
de paredão, rapel, voo de paraglider e tirolesa, o seu 
preferido. Ela tem apenas 10% da visão, mas isso nem 
de longe é motivo para atrapalhar suas aventuras. “Já 
tenho um salto de asa-delta programado e também 
quero experimentar um voo de balão”, empolga-se, 
lembrando que o que importa para ela é o sentimento 
de liberdade que essas atividades proporcionam. 

Quando tinha 2 anos, Braz Fernandes Júnior, 
especialista de sistemas, teve um tumor na coxa 
esquerda. Desde então, teve algumas complicações 
na mesma perna e hoje ela é mais curta do que a 
direita e o joelho não dobra. Se você pensa que isso 
se tornou um problema para Braz... “Nunca deixei 
de fazer nada por causa da minha deficiência”, 
responde. Ele sempre gostou de esportes, e em 
quase um ano praticando kickboxing, já trocou 

Aos 19 anos de idade Rodolfo Cano, da área 
de Suporte Técnico, sofreu um acidente que 
o deixou sem o movimento das pernas. Isso 
poderia ser um motivo de depressão para muitas 
pessoas, mas não para ele. Rodolfo seguiu em 
frente e foi em busca de coisas novas. No lugar 
do futebol, por exemplo, entrou a pista de kart, 
onde utiliza um carro adaptado. “Nunca tinha 
andado de kart antes”, revela. Há três anos 
praticando o esporte, ele já mostrou que é craque, 

A dificuldade para enxergar, que começou 
a se manifestar quando criança e foi 
aumentando aos poucos, nunca fez com 
que Mellina deixasse de lado seus objetivos. 
Cursou uma faculdade, se formou e hoje 
trabalha na IBM com o auxílio de um 
software de voz e  uma lente de aumento 
para a tela. “Limitações todo mundo tem, 
o importante é saber superá-las”, diz. 

de faixa duas vezes. Na última, foi o segundo 
melhor da turma, entre 20 alunos. “Por ter um 
pouco mais de dificuldade, me esforço mais 
do que os outros e respeito os meus limites”, 
explica ele, ressaltando que a única coisa que 
não faz é chutar com a perna esquerda. Por 
isso, treina duas vezes por semana e, algumas 
vezes, até nos fins de semana também. “A 
limitação está na cabeça de cada um”, garante.

e em 2011 foi vencedor do Campeonato 
Brasileiro de Parakart. A afinidade do IBMista 
com os esportes não para por aí. Também 
reserva umas horas para jogar tênis, e pensa 
até em participar de uma Paraolimpíada. 
“A minha maior dificuldade é encontrar 
tempo na agenda para conciliar trabalho, 
fisioterapia e os esportes, sem os quais eu 
não vivo”, garante. “Nada é impossível. Tudo 
depende da sua força de vontade”, ensina.

Nem o topo é o limite

Muito além 
dos limites

Você está prestes a conhecer histórias que, com certeza, vão afetar a 
forma como você encara os desafios que a vida lhe oferece. IBMistas 

com alguma deficiência (que aqui na IBM são chamados de PWD - 
People With Disabilities) mostram que nada é impossível e contam 

como esportes radicais entraram de vez em suas vidas. Nada de medo, 
impedimentos e limites. Para esse grupo, a palavra-chave é “superação”!

Muito além do que se pode ver

Menino de ouro

Campeão sobre rodas
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Já imaginou viajar para diferentes partes do mundo sem sair do 

local de trabalho? Parece impossível, mas é isso que acontece 

dentro da IBM. Com colaboradores vindos de diversos países, 

a empresa promove um verdadeiro intercâmbio cultural 

em seus corredores. É possível encontrar, por exemplo, um 

americano, um argentino, um salvadorenho e até um egípcio 

na sala de reunião mais próxima ou na máquina de café. 

Conheça agora um pouco da história desses IBMistas que 

se aventuraram em terras brasileiras.

Do mundo 
para a IBM

Quem disse que Brasil e Argentina não podem viver em harmonia? Basta 

conhecer um pouco da história do IBMista Victor para saber que isso é possível. 

Além de ser casado com uma brasileira, há um ano e três meses, estimulado por 

uma nova oportunidade dentro da IBM, ele trocou a terra natal pelo país verde-

-amarelo e está muito feliz com a experiência. Alvo preferido das inevitáveis 

piadinhas acerca da velha rivalidade entre os dois países, ele confessa, no 

entanto, quais foram suas principais dificuldades: o ritmo acelerado de São Paulo 

e demorar praticamente uma hora para percorrer apenas 15 km. “Também não 

imaginava sentir frio no Brasil, mas sofri muito no último inverno”, revela. 

Seu nome é Che, mas ele é americano. Isso porque quando nasceu seus 

pais eram contra a Guerra do Vietnã e, para protestar, colocaram no filho o 

nome do revolucionário argentino. Esse é só o início da história de Che, que 

já trabalhou na Marinha dos EUA e, em uma missão no Japão, conheceu sua 

mulher brasileira. Veio parar no Brasil por causa de problemas com a saúde do 

sogro e, por não ter diploma e nem CPF, passou por muitas dificuldades. “Nos dez 

anos em que trabalhei na Marinha, aprendi praticamente tudo sobre Engenharia 

Eletrônica, mas como não era formado, não conseguia arranjar emprego aqui. 

Muitas vezes, não tinha nem cinco centavos para comprar bala para minha filha”, 

revela ele. Felizmente, tudo foi se ajeitando e, hoje, além de estar empregado, 

Che já se vira no português, tem CPF e não dispensa o famoso feijão com arroz. 

Nome: Che
 Donavon

 David D
avis – 

Gerente d
e Projeto

s

Nacional
idade: A

mericano
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O Brasil
 e: Amazô

nia e Car
naval

Nome: Victor Damian La Fuente - 
GTS Business Controls AdvisorNacionalidade: ArgentinoNa terrinha ha: 1 ano e 3 meses

O Brasil e: alegria

Jaime sempre gostou do Brasil e tinha curiosidade de conhecer as pessoas 

e belezas naturais do país. Quando chegou a hora de fazer faculdade, não 

pensou duas vezes. Apesar de já ter morado na Costa Rica e na Argentina, 

aqui foi o destino escolhido para estudar. O fato de seu pai e irmã já morarem 

no Brasil só o incentivou ainda mais. No início, esbarrou no idioma. Sem 
falar nada além de “obrigado”, não conseguia se comunicar, mas em vez de 

irritação, levou tudo com bom humor. “Apesar de falar português muito bem 

atualmente, costumo trocar algumas sílabas e isso gera muitas risadas. Há 

pouco tempo, queria comentar sobre uma situação acontecida em Aracaju 

(SE) e só saía Acaraju”, diverte-se. Sem pressa de mudar de país novamente, 

ele pretende fazer por aqui um curso de extensão relacionado a Engenharia.

Em 2008, Mina veio visitar o Brasil e acabou se apaixonando. Gostou 

tanto do país que decidiu vir morar aqui. Entretanto, mesmo conhecendo 

um pouco os hábitos brasileiros, percebeu um grande abismo entre as 

duas culturas. “No início, tive dificuldade para entender o modo de vida 

daqui, mas depois percebi que poderia mudar em alguns pontos e lidar 

melhor com a questão da liberdade, por exemplo”, explica ele, que afirma 

se sentir mais livre aqui. Além do choque cultural, Mina também sofreu 

com a questão do idioma, pois não falava nada em português. A ajuda 

de outros IBMistas foi fundamental para melhorar a comunicação, mas, 

segundo ele, ainda está falando “meio árabe, meio português”. No início 

do ano que vem, Mina vai visitar seus familiares no Egito, mas promete 

voltar. “Se Deus quiser, vou morar aqui pelo resto da minha vida.”

Tudo começou na França. Foi lá que Zivile optou por fazer seu 
mestrado. O local foi também o escolhido por seu então futuro 
marido, brasileiro, para um doutorado.  Quando ele terminou os 
estudos, começou a maior aventura da vida de Zivile: mudar-se para 
o Brasil. Apesar da dificuldade do idioma, o que mais a assustou foi a 
questão da segurança. “É difícil me acostumar com muros tão altos”, 
explica ela. Os costumes brasileiros, por sua vez, foram prontamente 
absorvidos por Zivile, que já até cultivou o hábito de deitar na rede nos 
fins de semana. IBMista há um ano, ela destaca a diversidade 
cultural como uma das grandes vantagens de se trabalhar na 
empresa. Feliz com a receptividade das pessoas daqui, ela não 
pensa em voltar para a terra natal. “A Lituânia sempre terá um lugar especial no meu coração, mas o Brasil foi minha escolha para a vida.” 

Nome: Jaime Ricardo Sermeno Garcia – Analista FinanceiroNacionalidade: SalvadorenhoNa terrinha ha: 8 anosO Brasil e: um lugar alegre, que proporciona boas amizades e experiências inesqueciveis

Nome: Zivile Valutyte Silveira – Customer Fullfilment no time de AS Canada
Nacionalidade: LituanaNa terrinha ha: 3 anosO Brasil e: mar, palmeiras, frutas coloridas, Carnaval e seleção verde e amarela

Nome: Mina Ma
gdy Magar Met

try – 

Monitor de Sis
temas e Supor

te de 1º nive
l

Nacionalida
de: Egipcio

Na terrinha
 ha: 3 anos

O Brasil e: 
um país muit

o 

receptivo, bo
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Esses IBMistas provam que pouco importa a década em que 

você nasceu, se acompanhou os Beatles ou o Oasis, se viu a 

seleção brasileira ser tri 
ou penta. Liderança não tem idade. 

A tão falada geração Y (jovens nascidos de 1980 a 1990) já 

tem formado líderes que têm em comum a inquietude por 

inovações, por grandes aprendizados e, claro, por estar sempre 

conectados. Conheça a história de alguns dos profissionais da 

IBM que chegaram a cargos de liderança antes dos 30 anos.          

MAURÍCIO ANDRADE começou na IBM como estagiário, 
passou dois anos fora da empresa e depois voltou como 
analista financeiro. Hoje, aos 29 anos, é Gerente de Incentivos 
há três, e aceita muito bem o rótulo de geração Y. Ele afirma 
que estar no lugar certo na hora certa o ajudou a conquistar um 
posto de liderança, já que a área estava em forte crescimento, 
mas explica que acabou se destacando por sempre buscar 
aumentar seu conhecimento, fazer cursos e querer saber mais. Foi por isso 
que quando o projeto de implementação do Centro de Incentivos teve início, poucos 
dominavam o assunto, mas logo ele procurou ficar por dentro de tudo e acabou 
ensinando aos colegas. Maurício lida com pessoas mais velhas em sua equipe e 
diz que isso só traz vantagens: “O relacionamento é excelente, trocamos muitas 
experiências e é isso que faz da IBM uma empresa de todas as gerações.” 

Com apenas 27 anos, o currículo de 
LÍLIAN PRIMO impressiona. Entrou na 
IBM em 2003, como estagiária de 
Operações, mas já sabia aonde queria 
chegar. Aos poucos, virou temporária, 
depois foi contratada como regular e passou 
para a área de Vendas, onde se tornou 

Team Leader. Cinco meses depois, foi nomeada Gerente de 
Vendas e Manutenção de ibm.com. “Sempre fui atrás de cursos. 
E não é preciso ter dinheiro para isso, pois fiz excelentes 
treinamentos gratuitos”, revela. Lílian carrega a característica 
mais forte da geração Y, a de fazer “mil coisas ao mesmo 
tempo”. Além de liderar um time de sete IBMistas, ela arranja 
tempo para ir à academia, sair com os amigos e até fazer 
trabalho voluntário. Mas para seguir esse ritmo frenético, Lílian 
não abre mão do seu celular e do notebook. “Estou sempre 
conectada, quando estou longe e preciso falar com a equipe uso 
Sametime, mensagens de texto, Facebook, ou seja lá o que for!” 

TIAGO SPRITZER está na IBM desde os 18 anos, quando 
entrou como estagiário. Foi nessa época que o “garoto prodígio” 
criou o primeiro portal da empresa para o time de vendas, o 
BRSALES, que recentemente deu espaço ao IBM Sales Portal. 
Tamanha competência lhe deu o posto de coordenador do time 
técnico aos 20 anos. Desde então, já liderou diversas áreas, 
chegando hoje ao cargo de Executivo de Transformação de 

Negócios em TI, além de liderar a iniciativa Blue Harmony, o maior projeto global de 
transformação dos processos de vendas e finanças da IBM. “Acho que manter uma 
mentalidade aberta à inovação e ter tolerância a riscos foram alguns dos pontos que 
me fizeram crescer tão rápido”, diz ele, que hoje é responsável por um time com cerca 
de 50 pessoas. Para Tiago, a forma com que os líderes se relacionam com sua equipe está 
mudando: “Eu ouço mais do que falo. É preciso haver uma troca constante para que dê certo.”

Aos 29 anos, NAIARA MINGOSSI já 
ouviu essa pergunta algumas vezes, em tom 
de surpresa. Quando se apresenta como 
Gerente de Operações de GBS, muitos se 
impressionam com a juventude da líder. Ela 
entrou na IBM como estagiária, três anos 
depois surgiu a oportunidade de virar Team 

Leader e, após um ano, aos 26, veio o cargo de gerência. “Nunca 
encarei os desafios como barreira, então sempre estive aberta às 
oportunidades”, diz. Naiara considera a possibilidade de ter um horário 
flexível fundamental: “Não importa o local, eu estou sempre com o meu 
celular e com uma barrinha de cereal, caso tenha que mudar o horário 
do almoço, por exemplo. O meu dia sempre pode ser imprevisível.”  
E para quem quer crescer também, ela dá a dica: “O crescimento é 
uma consequência. Ele só vai acontecer na forma e velocidade que 
projetamos se nos concentrarmos em fazer o presente com excelência.”

GUILHERME GABASSO tem 29 anos e já ocupa um 
cargo de gerência na IBM desde os 25. Entrou em 2004, como 
Assistente de Suporte ao Cliente em processos de faturamento, 
e após dois anos tornou-se Team Leader. Em mais dois anos, já 
era gerente de pessoas. No último ano, teve a oportunidade de 
trabalhar como Program Manager na Eslováquia por seis meses, 
e voltou ao Brasil como gerente em outra área de ISC. Mas não pretende parar por aí. 
“Meu foco é atuar em alguma posição global onde possa interagir com diferentes áreas 
e IBMistas de todo o mundo.” E ele já deu os primeiros passos para isso. “Além dessa 
experiência na Eslováquia, estou indo para a Índia no ano que vem pelo programa 
Corporate Service Corps.” Guilherme acredita que o respeito e a humildade são 
essenciais para o trabalho em equipe: “Se outros desconfiam por você ser um líder tão 
jovem, isso deve ser mais um combustível para inflamar a sua motivação”, dispara.
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LER: prevenir  é o 
melhor remédio

Se você um belo dia começa a sentir uma dorzinha 
aqui, uma dificuldade para se mover ali, fique 
atento! Você pode ter sido afetado pela LER. Mas, 
afinal, o que é isso? A sigla significa Lesão por 
Esforço Repetitivo, e representa um conjunto de 
doenças que podem ser causadas por má postura, 
estresse e esforço repetitivo, normalmente 
relacionados ao trabalho. Costumam atingir, 
principalmente, os membros superiores: mãos, 
punhos, braços, antebraço, ombros e coluna 
cervical. Ou seja, a famosa tendinite (inflamações 
nos tendões), a síndrome do túnel do Carpo 
(inflamação do nervo na região do punho), as 
lombalgias (dores na coluna lombar) e as mialgias 
(dores musculares) são os casos mais comuns.

Se você acha que essa é uma síndrome 
moderna, está enganado. Ela é conhecida 
há mais de 100 anos, mas foi a partir da 
década de 90 que o assunto passou a ter mais 
destaque, com o aumento de casos devido ao 
uso frequente de computadores. Atualmente, 
também é conhecida como DORT (Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho).

Hoje, segundo o Instituto Nacional de Prevenção 
à LER, a síndrome é a segunda maior causa de 
afastamento do trabalho no Brasil. Mas calma, 

isso não é motivo para desespero! É possível 
evitar, sim, e com atitudes bem simples. 
O ortopedista Marcelo de Vita, da Clínica de 
Vita, do Rio de Janeiro, esclarece: “A melhor 
tática contra a LER é a prevenção. É importante 
estar atento à ergonomia do seu posto de 
trabalho e à postura correta, evitar sapatos 
com saltos acima de 5 cm, estabelecer pausas 
de 5 a 10 minutos a cada hora de trabalho, 
aproveitando para caminhar e fazer exercícios 
de alongamento, e evitar movimentos 
exagerados das articulações, como jogar 
videogame por muitas horas seguidas. Além 
disso, é preciso praticar exercícios regularmente, 
para diminuir o estresse”, ressalta.

Se você for surpreendido por um dos 
sintomas da LER, há tratamento, que 
pode ser realizado através de fisioterapia, 
medicamentos, reabilitação e órteses 
(dispositivos como talas, coletes e colares, 
que, aplicados a uma parte do corpo, têm 
a finalidade de proporcionar o melhor 
alinhamento possível). Mas como o melhor 
remédio sempre é prevenir, confira na página 
ao lado exercícios que, se você praticar 
diariamente, poderá evitar que esse indesejado 
“colega de trabalho” se instale no seu corpo.

 

Para você manter as dores osteomoleculares bem longe, a fisioterapeuta Michelle Missio, da Fit 
in Company (empresa que realiza ginástica laboral no CSC e outros Help Desks da IBM), sugere 
alguns exercícios que devem ser realizados diariamente. Fizemos essa página destacável, para 
que você a mantenha sempre por perto e lembre-se de fazer os alongamentos. Vamos lá?
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IBM Club

Pequenos aventureiros Se o seu filho tem entre 2 e 12 anos e gosta de aventura, a Viva! Experiências tem atividades para todos os gostos, seja 
um passeio na fazenda ou uma aula de windsurf. O IBM Club dá 10% de desconto 

em todos os programas comprados pelo site.www.vivaexperiencias.netInformações: (11) 3704-7240

Acampando 
com os amigos 

O primeiro acampamento a gente nunca 

esquece. Pensando nisso, a Academia 

Brasileira de Futebol preparou um passeio 

com 7 dias de pura diversão. IBMistas 

recebem 9% de desconto no pacote que inclui 

todas as refeições, camisa do acampamento, 

kit surpresa e muito mais.

www.abfmmp.com.br/index.asp

Informações: 
(11) 5522-4577 ou (11) 8151-1819     

Minicolônia 

de férias 

Ótima oportunidade para os pequenos 

estarem em contato com a natureza. 

Com atividades criativas que estimulam 

o desenvolvimento psicomotor, a 

colônia Gecrear é uma ótima dica de 

passeio. Apresentando o seu badge, 

você ganha 15% desconto.

www.gecrear.com.br

Informações: (21) 3020-7023 

ou (21) 9941-8302

gecrear@gecrear.com.br

Nota

Nada melhor do que receber 
a revista IBMista no conforto 
do lar e poder dividir as 
informações com toda a 
família. Entretanto, se você 
não é o único IBMista da 
casa e, por isso, recebe dois 
exemplares, pode solicitar o 
cancelamento de um deles. 
É fácil! Basta enviar um email 
para oibmista@br.ibm.com                           

Hora de brincar!
Saiba o que fazer no mês das crianças
O IBM Club traz dicas para deixar os pequenos com sorriso 
de orelha a orelha. Apresente o badge ou a carteirinha da 
Fundação nos locais indicados e o resto é só alegria!

A fantastica fabrica 
de brinquedos 
Todo mundo sabe que criança adora brinquedo. 
Imagine um lugar com milhares deles! A Tictoys 
Brinquedos e Papelarias é um verdadeiro paraíso 
infantil com mais de 5 mil produtos nacionais e 
importados. Papais e mamães IBMistas têm 15% 
de desconto à vista ou 10% no crédito parcelado.

Av. Império do Sol Nascente, 752
Jd. Aurélia, Campinas
Informações: (19) 3213-1156

SÃO PAULO SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

E-mail: marciomarcola@bol.com.br
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