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ntes perto era só ali defronte", diz a le-
tra de Parabolicamará, escrita por Gil-
berto Gil em 1992. O CIO de qualquer

multinacional que escutar a canção hoje não
deixará de achá-la um pouco profética. Que as
tecnologias reduziriam a importância das dis-
tâncias já era bem óbvio à época, mas nenhum
executivo de TI imaginaria o impacto que isso
acarretaria em suas vidas. Considere a Rhodia,
gigante do ramo químico com sede na França,
por exemplo. Como resultado da expansão de
suas atividades, três unidades da companhia, lo-
calizadas nos Estados Unidos, Europa e Ásia, es-
tão mudando de endereço e querem aproveitar
para adotar redes sem fio nas novas estruturas.
Nos três casos, quem está definindo os padrões
de wireless LAN e o escopo das implementa-
ções é uma equipe brasileira.

Isso só é possível porque a Rhodia definiu
quatro centros mundiais de TI - Brasil, Fran-
ça, EUA e Cingapura - que atendem às demais
subsidiárias. A companhia adota um modelo
de colegiado para a área de informática, no
qual os CIOs de todos os países opinam e suas
equipes formam um verdadeiro time global -

mas o grosso dos serviços sempre acaba nas
mãos de um desses centros. Este está longe de
ser um exemplo isolado. Nos últimos anos,
estabelecer núcleos globais de TI constituiu-
se em uma prática corrente das multinacio-
nais, que procuram centralizar suas estruturas
para padronizar tecnologias e procedimentos,
facilitar o gerenciamento e até ganhar escala
na negociação com fornecedores. A lógica é
simples: quanto mais centralizado, mais bara-
to de administrar.

No caso da Rhodia, o Brasil está ganhan-
do com a estratégia. Quando profissionais bra-
sileiros definem padrões para redes wi-fi que
serão implementadas em outras partes do
mundo, isso se traduz na criação ou manuten-
ção de postos de trabalho aqui. Mais: significa
que executivos da matriz e de outras subsidiá-
rias ao redor do mundo devem procurar o di-
retor de TI brasileiro e ouvi-lo, o que confere
um status mais elevado para este profissional.
"Se o Brasil não estivesse trazendo tantos ser-
viços para cá, a minha condição dentro do gru-
po seria muito diferente", reconhece Fernan-
do Birman, CIO da companhia no País.

Quem também está comemorando é a fa-

bricante de motores automotivos Cummins. A
empresa criou uma estrutura chamada Cum-
mins Business Services (CBS), atualmente exis-
tente apenas no Brasil, México, EUA, Inglaterra,
índia e Austrália. O líder de TI da CBS na subsi-
diária nacional, Rubens Ferro, explica que o gru-
po atende regionalmente a todas as unidades de
negócio da companhia: produção de motores,
equipamentos de filtragem, geração de energia
elétrica e distribuição. Isso significa que o País
virou um ponto de suporte e de serviços para a
América Latina - com todos os benefícios atre-
lados a essa condição.

"Sem sombra de dúvida, a área de TI do Bra-
sil fica fortalecida com a presença do CBS aqui",
diz Lúcio Antônio Núbile, CIO da companhia
no País."Mantemos a parte de infra-estrutura e
aplicativos voltados aos negócios. Quando tra-
zemos um poder de decisão desse calibre para
soluções que têm peso fora do Brasil, isso nos
dá uma responsabilidade muito grande."Núbi-
le conta que a empresa analisa caso a caso a
possibilidade de trazer os data centers e a infra-
estrutura de outras localidades da América La-
tina - sobretudo na área de distribuidores no
Chile e Argentina - para o Brasil.



FACA DE DOIS CUMES

Mas nem sempre as coisas ocorrem da forma
como a subsidiária brasileira quer. Se a tendên-
cia de estabelecer centros globais de serviços
abre uma oportunidade de ouro para o CIO no
Brasil ganhar destaque mundial, também re-
presenta um risco em igual medida. A Alcoa,
por exemplo, após uma pesquisa para escolher
onde concentrar suas funções de TI, acabou op-
tando pela índia, em agosto do ano passado. A
concorrência envolveu o Brasil - representan-
tes da matriz estiveram no País avaliando as
condições locais -, mas a alternativa indiana
mostrou-se mais atraente, especialmente pelo
histórico de sucesso na área de tecnologia.

A tendência de levar os serviços de TI - e
conseqüentemente postos de trabalho - para
destinos fora dos EUA é causa de controvérsia
no país e chegou até a figurar entre os temas da
última campanha presidencial norte-america-
na. Mas como isso afeta o Brasil? Há pelo me-
nos dois aspectos a serem considerados: de um
lado, perde-se a oportunidade de aumentar a
estrutura e o peso da área de TI aqui; de outro,
corre-se o risco de ver atividades que antes
eram realizadas localmente serem transferidas
para mãos estrangeiras. "De agora em diante,
vamos ter de estudar alguns serviços para ver se
vale a pena transferi-los para a índia", diz Mar-
cos Caldas, CIO da Alcoa. "Quando precisar-
mos fazer alguma coisa aqui, teremos de com-
parar com a índia antes de aprovar."

O caso da Alcoa não é o mais grave, já que
a empresa ainda mantém um centro de serviços
compartilhados em São Paulo, que atende a to-
da a América do Sul desde 2000 - incluindo fun-
ções de RH, finanças, aquisição, logística, além
de TI. Aestrutura está sendo transferida para Po-

ços de Caldas e todos os 15 funcionários de in-
formática serão mantidos. Mas há exemplos de
companhias, como a Kodak, em que a transfe-
rência de serviços de tecnologia para fora do País
reduziu o tamanho da estrutura de TI. Outro
exemplo é o banco Santander, que abriu uma
empresa no Chile para fazer a customização de
seus sistemas. São quatro andares repletos de
profissionais qualificados que poderiam estar
no Brasil - e não estão.

"Se perder para outras subsidiárias, o CIO
fica com uma influência pequena e a estrutura
desaba: os postos de trabalho e as responsabili-
dades que existem na equipe são eliminados",
afirma Birman."Em uma multinacional, muitas
decisões não são tomadas em âmbito local. Vo-
cê já tem apenas meia cabeça; se perder também
os braços e a as pernas, o que resta?"

O governo brasileiro já acordou para os ris-
cos embutidos nessa nova lógica das empresas
globais e começa a se mexer. Em dezembro do
ano passado, o ministro Luiz Fernando Furlan,
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior, reuniu 29 presidentes e altos executivos
de multinacionais para discutir a questão. O mi-
nistro perguntou o que o Brasil poderia fazer pa-
ra entrar de vez no mapa dessas corporações e
se tornar um destino preferencial de centros glo-
bais de serviços. Furlan ouviu mais do que falou.
Escutou queixas sobre a alta carga tributária, leis
trabalhistas e a burocracia, mas saiu de lá com a
impressão de que a tarefa não é tão complicada
assim: a infra-estrutura nacional foi considera-
da adequada, os custos competitivos e a quali-
dade de mão de obra, boa (veja gráficos). A di-
retora do programa para executivos do Gartner,
lone Coco, que estava presente à reunião, acre-
dita que os CIOs brasileiros devem aproveitar a

carona do governo e tentar vender o País como
um porto seguro para as multinacionais anco-
rarem seus serviços de TI.

No momento em que uma empresa decide
criar centros globais que concentrarão serviços
de TI, começa uma competição entre os CIOs de
suas subsidiárias ao redor do mundo. Os ambi-
ciosos querem aumentar sua influência na com-
panhia e o tamanho dos departamentos de tec-
nologia que comandam, enquanto os mais de-
fensivos não querem perder o que já têm.
"Quando você centraliza em um lugar, vai cor-
tar em outro, sem dúvida", declara Ione, do
Gartner. Esta é uma realidade da qual os execu-
tivos brasileiros não podem fugir - e, se tenta-
rem ignorá-la, provavelmente acabarão atrope-
lados."O CIO de uma multinacional que não se
mexer corre o risco de ver um par mexicano mais
esperto levar a estrutura de TI que está no Bra-
sil", analisa Birman.

O que o diretor de tecnologia de uma sub-
sidiária brasileira pode fazer para vencer esta
disputa em família? Ione, do Gartner, aconselha
que o CIO faça um business case enumerando
as vantagens do Brasil, dos custos à qualidade
técnica, sempre de forma objetiva e tão isenta
quanto possível. É sempre importante"vender"
a sua própria equipe, mostrando casos de suces-
so, mas também destacar a maturidade do País
e provar que há uma comunidade de parceiros
locais pronta a terceirizar tudo o que for neces-
sário com qualidade e preços competitivos.

Birman conhece bem este roteiro. Há cinco
anos, o conceito de centralizar serviços de tec-
nologia tomou corpo na Rhodia e o CIO brasi-
leiro começou um trabalho de formiga, trazen-
do migalhas de projetos para cá, depois iniciati-
vas maiores, até provar que o País era uma óti-
ma opção nesse quesito. Mesmo gradativa, a
movimentação do executivo brasileiro não pas-
sou despercebida aos seus pares e houve resis-
tência de outros países da América Latina.

Esta fase foi superada, segundo Birman,
porque a predominância do Brasil é indiscutível
na região. O desafio atual é mais complexo: tra-
zer projetos da Europa e EUA. A disputa deixa
de ser com Argentina ou México e envolve paí-
ses como índia e China."É uma briga dura", ad-
mite o executivo, que, no entanto, mostra-se
muito otimista."Estamos dando passos largos e
importantes para concentrar as atividades no
Brasil. Os meus pares em outros países preocu-
pam-se quando vêem que estou crescendo e
trazendo cada vez mais serviços de TI para cá,
mas se somos a melhor opção para a empresa
eles precisam aceitar."

Rara a subsidiária nacional, não poderia ser
melhor: o departamento de tecnologia está cres-
cendo e contratando gente no País, o que não
acontecia há muitos anos.Tudo graças ao alinha-
mento global."Ê, mundo dá volta, câmara."
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