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A
té meados de 2007, todos os da-
tacenters das 17 unidades latino-
americanas da Johnson & Johnson
estarão centralizados no Brasil.

Significa dizer que, depois da migração, os
países vizinhos contarão apenas com uma
infra-estrutura básica de TI local e o restante
ficará hospedado em São José dos Campos,
no interior paulista. Transformar o Brasil em
sede da infra-estrutura de TI para a América
Latina (AL) não é exclusividade da Johnson
& Johnson. A Motorola também escolheu o
País para sediar o único centro mundial de
integração de software para aparelhos da

marca - o Brazil Test Center. Assim, todos os
telefones celulares desenvolvidos pela compa-
nhia passarão pelas mãos de brasileiros antes
de chegarem ao mercado internacional.

Há dois anos, a Siemens iniciou um pro-
cesso semelhante, unificando seu sistema de
gestão integrada (ERP), servidores de web e
de email. Já a IBM comanda seus negócios
internos da AL e parte dos que realiza nos
Estados Unidos a partir de Hortolândia (SP).
Entre os fatores por trás da escolha do Brasil
como centro de TI na região, em praticamen-
te todas as empresas, está a mão-de-obra
qualificada - e barata - disponível aqui.
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Na Johnson & Johnson, a
transferência dos datacenters
das filiais latino-americanas
para o Brasil integra um pro-
jeto maior da multinacional
de montar centros de exce-
lência de TI em um país da
Ásia, um da Europa e outro
da América Latina, além
dos Estados Unidos. Como
conseqüência, a corporação
do setor de saúde usufrui-
rá processos globalmente
definidos, inclusive com a
padronização dos ERPs.

No Brasil, para levar o
projeto de centralização a
cabo, serão investidos 30
milhões de dólares até 2008.
"Os negócios deixaram de
ser locais e tornaram-se re-
gionais", destaca José Luiz
Gonçalo, vice-presidente
de TI para América Latina.
"Com processos padroniza-
dos, conseguimos visualizar
informações num prazo
mais curto. Outro aspecto
importante é que você cria a
oportunidade de centralizar

algumas iniciativas de depar-
tamentos como finanças e
recursos humanos. E a TI é
fundamental para isso."

Aumento da produtivida-
de, devido à integração dos
sistemas, velocidade com
que se obtém informações e
redução de custos são alguns
dos benefícios apontados
pelos CIOs. "Informações
centralizadas permitem to-
madas de decisão e reações
rápidas", enfatiza Gonçalo.
Na Siemens, com o objeti-
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vo de reduzir custos e criar
uma metodologia única para
todas as unidades do mundo,
houve uma movimentação
no sentido de consolidar a
infra-estrutura para compar-
tilhar os serviços de TI entre
vários países em uma mes-
ma região. Assim, o Brasil
tornou-se a sede do centro
de TI latino-americano da
empresa. Porém, é uma área
chamada de shared services,
composta por membros de
várias regiões do mundo, que
gerencia os datacenters.

A migração da infra-es-
trutura começou há dois
anos e foi consolidada em
abril passado com o projeto
Babylon, que padronizou
processos e transferiu para
o Brasil a infra-estrutura de
mensageria eletrônica da
América Latina. "O mo-
delo veio da Alemanha e
foi piloto aqui. O próximo
estágio é implantá-lo mun-
dialmente", conta Jorge Luis
Moukarzel, CIO da Siemens
para o Mercosul. O Babylon
unificou as redes e pôs fim
às diferenças de arquitetura
entre os países, deixando
homogênea a configuração
do correio eletrônico em 13
países para mais de 12 mil

funcionários. "Nesses dois
anos, tivemos uma redução
de 15% nos custos de ope-
ração, que representam a
maior fatia nos gastos com
tecnologia da informação",
aponta Jorge Moukarzel.

O constante aperfeiçoa-
mento do software que
opera os telefones celulares
e a necessidade de avaliar o
funcionamento geral de cada
aparelho levaram a Motorola
a criar o Brazil Test Center.
"Decidimos centralizar o
que antes era feito de forma
distribuída entre os centros
de software da Motorola no
mundo. O Brasil passará a
dar suporte a todo o ciclo de
desenvolvimento de um ce-
lular e suas funcionalidades
atuais e futuras", diz Rosana
Fernandes, diretora de de-
senvolvimento da Motorola
Brasil. Na prática, o time
brasileiro será responsável
por assegurar que cada
facilidade presente em um
celular funcione perfeita-
mente em conjunto.

Mérito brasileiro
A importância das subsi-

diárias brasileiras no cenário
mundial também aparece
como fator decisivo para a

escolha do País como base
das atividades de TI. No caso
da Siemens, a filial brasileira
responde por 80% da infra-
estrutura de TI de toda a
América Latina. Já a subsidiá-
ria da Johnson & Johnson no
Brasil representa metade de
todos os negócios na região.
Apenas duas linhas de pro-
dutos da multinacional não
são fabricadas no País. "O
Brasil tem o maior volume de
transações e já contava com
a infra-estrutura de datacen-
ter. Trazer dos outros países
para cá significava um custo
menor", assinala Moukarzel,
da Siemens.

A escolha da Motorola
Brasil para receber projetos
de software deveu-se a uma
série de fatores, como o fato
de a empresa possuir, em Ja-
guariúna (SP), um Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
de Terminais Celulares,
incluindo soluções de har-
dware, software, mecânica e
desenho industrial. "A com-
petência em messaging para
telefonia móvel também já
está consolidada. Todo o
desenvolvimento e integra-
ção são feitos pela equipe
brasileira - isso para todos
os modelos de aparelhos.
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Além disso, o time local vem
desenvolvendo bem-sucedi-
dos projetos regionais, como
a participação no processo
de criação do software do
celular V710, que acrescen-
tou novas funcionalidades e
customização ao aparelho",
explica Rosana Fernandes.

As pessoas que compõem
o time de TI fazem toda a di-
ferença na hora de se decidir
pelos grandes projetos. E, no
quesito qualidade profissional,
os brasileiros têm mostrado
grande potencial competiti-
vo. "A mão-de-obra daqui é
extremamente capacitada e

barata, se comparada ao res-
to do mundo. Temos alguns
pólos de universidades muito
interessantes, como Campi-
nas (SP) e sul de Minas Gerais,
com qualidade elevada. Acho
que isso vai fazer a diferença
daqui a uns dez anos. E o
sistema educacional brasileiro
deve continuar evoluindo",
acredita o W da Johnson, José
Luiz Gonçalo.

Jus tamente po rque a
região de Campinas conta
com universidades, o que
contribui para a qualificação
da mão-de-obra, que a IBM
resolveu instalar na cidade de

Hortolândia (próxima
de Campinas) seu cen-
tro nervoso de serviços
e sua maior unidade
na América Latina. O
Centro de Tecnologia
IBM Brasil (CTIBM)
presta serviços de ma-
nutenção, desenvolvi-
mento de aplicativos e
business transformation
outsourcing (BTO) para
empresas de diversas
partes do globo. "Hoje
o datacenter brasileiro é
mundialmente reconhe-
cido. Fazemos outsour-
cing para 200 clientes
mundiais", conta Ney

Cruz, gerente do CTIBM.
Além dos serviços de ter-

ceirização, desde meados da
década passada, estão conso-
lidados no interior paulista os
datacenters de todos os países
latino-americanos onde a IBM
atua. "Todos os processos
internos da IBM na América
Latina são controlados pelo
Brasil. E também fazemos ser-
viços para a matriz dos Estados
Unidos", completa Cruz.

A francesa Rhodia é outra
companhia multinacional
que aposta no potencial dos
profissionais brasileiros e
na capacidade de a unidade
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do País liderar projetos. A
empresa investiu, neste
ano; sete milhões de dó-
lares para a filial brasileira
implantar o Projeto Améri-
cas, cujo objetivo é unificar
os aplicativos de gestão da
informação.

O projeto é parte de um
programa global denomina-
do Rhodia Core System, que

está em diferentes fases de
implantação em cada região
do mundo. Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, o projeto
ainda não começou, o que
permitiu ao Brasil se preparar
para, futuramente, dar supor-
te à subsidiária norte-ameri-
cana. "Para a equipe brasilei-
ra, é uma grande conquista.
Normalmente, as empresas

norte-americanas
dominam as filiais
brasileiras, mas
aqui ocorreu o
contrário", afirma
Fernando Birman,
diretor de tecnolo-
gia da informação
da Rhodia na Amé-
rica Latina.

Ele assinalou
ainda que a ini-
ciativa não foi
da Rhodia mun-
dial, mas da filial
brasileira, que se
empenhou para
implantar o pro-
jeto. "Foram anos
mostrando que
nós temos poten-
cial para trazer di-
versas atividades
de TI. É um tipo
de offshore feito
internamente."

Competição global
Mas o que o Brasil real-

mente tem a oferecer como
diferencial? Para Birman, a
resposta é competência téc-
nica diferenciada, acúmulo
de experiência e histórico
de sucesso em projetos da
equipe. Já na visão do CIO
mundial da Rhodia, Xavier
Rambaud, a diferença são os
brasileiros. "O Brasil é um
braço muito forte da compa-
nhia, principalmente, se com-
parado com os outros países
nos quais estamos presentes.
Temos também muitas opor-
tunidades no País, devido ao
baixo custo de vida e à alta
qualificação dos profissionais.
Os brasileiros são muito
talentosos, comprometidos
e dispostos a utilizar novas
tecnologias", avalia Rambaud.
Este conjunto de habilidades
colocou o Brasil em posição
privilegiada dentro da multi-
nacional. O País é, ao lado da
França, o grande centro global
de tecnologia.

Com todos estes atrativos,
será que o País pode figu-
rar entre os grandes pólos
mundiais de TI e entrar na
briga com índia e China?
"Sim, o Brasil é atraente por
razões como mão-de-obra

32 | 25 DE NOVEMBRO DE 2005 | www.informationweek.com.br



especializada e barata, mesmo
em comparação com a índia,
que hoje é um país bastante
lembrado, quando se fala
de TI", responde José Luiz
Gonçalo, vice-presidente de
TI para América Latina. Para
Ney Cruz, da IBM, o grande
desafio ainda é competir com
a índia e a China, mas o Brasil
está ganhando destaque na
área de serviços desde o ano
2000. "Hoje tudo é global,
acabou a barreira da comuni-
cação e o País tem sido muito

competitivo", destaca.
Entre as vantagens,

estão o fuso horário, a
língua e a cultura. "Os
jovens brasileiros estão
se capacitando muito
mais cedo que nós nos
capacitamos no passado.
Falam inglês e espanhol
e não encontram dificul-
dades para trabalhar em
outros países. Acho que
ainda vamos nos tornar
um pólo de outsourcing",
completa Gonçalo. IWB
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