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As multinacionais que apostam
no Brasil como plataforma de servi-
ços de TI seguem dois caminhos: o
do desenvolvimento interno e o da
contratação de parceiros locais.
Mostram, assim, que é possível
vender o país para o board interna-
cional e colocar a subsidiária no
mapa do offshore, mesmo que todas
as placas ainda apontem para índia
ou China. E, de quebra, pode assu-
mir responsabilidades regionais,
tornar-se mais visível e, quem sabe,

ver seu CIO ser nomeado para o
board mundial, como aconteceu
com o brasileiro Roberto Busatto,
CIO global da Bunge há três anos.

Quem nunca parou para pensar
mais seriamente na TI made in Bra-
zil saiba que o momento é do tipo
"agora ou nunca". Primeiro, porque já
se fala que a infra-estrutura e os re-
cursos humanos da índia, maior es-
trela do offshore, começam a saturar,
o que significa uma janela de opor-
tunidades. E quem dormir no ponto

pode perder essa nova chance para o
Chile, por exemplo, para citar um
país que ultrapassou o Brasil no ín-
dice global de melhores regiões para
prestação de serviços, divulgado pe-
la consultoria A.T. Kearney. O Brasil
continua entre os dez mais atrativos,
mas de 2004 para 2005 recuou três
passos no ranking (caiu da sétima
para a décima posição). Enquanto o
Brasil parou, Tailândia, Chile e Ca-
nadá dispararam, turbinados por
melhorias na educação, na infra e no
ambiente de negócios.

Oportunidade >
O que esses países disputam é uma
mina de ouro. Os gastos mundiais
com serviços de TI somarão 1,1 tri-
lhão de dólares em 2005 e continua-
rão crescendo a uma taxa de 3% ao
ano, segundo o Gartner. Desse total,
636 bilhões de dólares destinam-se
ao outsourcing, que cresce 6% a ca-
da ano. Mas a maior expansão pre-
vista ocorrerá no offshore de out-
sourcing, ou seja, nos serviços ter-
ceirizados feitos fora do país do
usuário. Os gastos nesse segmento
devem alcançar 70 bilhões de dóla-
res em 2008. Uma taxa de cresci-
mento anual de 40%. Os números,
além da análise de oportunidades,
constam de estudo da consultoria
A.T. Kearney, sob o patrocínio do
governo federal e da Associação Bra-
sileira das Empresas de Software e
Serviços de Exportação (Brasscom).
O levantamento mostra que o Brasil
reúne boas chances de ocupar posi-
ção importante no cenário mundial,
valendo-se do tamanho e da sofisti-
cação que atingiu seu mercado in-
terno de TI. Mas é preciso ir à luta.



Brasil é hub na região
Um ponto a favor é que o Brasil já

pode ser considerado um hub na
América Latina. Segundo a Brass-
com, as três maiores fornecedoras
de serviços de TI no país (IBM, HP
e Accenture) já utilizam o país co-
mo centro de offshore, compondo
uma plataforma global de outsour-
cing. Também cresce o
número de multinacionais
que utilizam suas subsi-
diárias como plataforma de
infra-estrutura, casos de l
Rhodia, Unilever e Philips.
Outras trazem para cá os
centros de desenvolvimento,
para atender às demandas da
matriz, como a Dell, e, a partir
deste ano, o HSBC. Mas que
ninguém se engane. A tarefa de
tornar o Brasil mais visível no ce-
nário mundial não é das mais fá-
ceis. Muito menos a do CIO diante
de seus superiores. As barreiras no
caminho vão desde a dificuldade de
encontrar profissionais que falem
inglês fluentemente até as mazelas
mais antigas, como a carga tributá-

ria. "E preciso criar condições para
competir com a índia e realizar um
esforço de marketing para associar
a imagem do Brasil à qualidade em
TI", diz o presidente da Brasscom e
executivo da CPM, Antônio
Carlos Rego Gil.

E onde entra o CIO nessa histó-
ria? "Eles têm uma oportunidade
extraordinária para mostrar às suas
matrizes que o Brasil é uma exce-
lente alternativa para serviços de
TI", afirma Gil. A recomendação da
Brasscom é que o país seja apresen-
tado como um produtor que co-
nhece o negócio e oferece valor

agregado. "E que, por acaso, tam-
bém tem custo baixo de mão-de-
obra", diz Gil. Uma segunda reco-
mendação é que o mercado-alvo
principal seja os Estados Unidos e,

eventualmente, a Europa. "A ên-
fase deve ser naquilo em que
somos bons, como finanças,
sistemas de gestão e seguran-
ça na internet", afirma Gil.

Para o coordenador do Ob-
servatório Digital Softex,
Giancarlo Stefanuto, sem-
pre que alguma empresa 

 usuária de TI traz para o
Brasil uma competência
de prestação de serviço

global, isso causa impacto positivo
na imagem do país, num efeito
multiplicador. "Nossa maior difi-
culdade é a imagem. Não somos
vistos como fornecedores de servi-
ços", diz Stefanuto. Este é momen-
to ideal. "Está acontecendo um mo-
vimento reverso, com o Brasil des-
pertando a atenção de multinacio-
nais, quando sempre ocorreu o
contrário", afirma Stefanuto.
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Bunge
faz parceria local

A criação de uma consciência de
marca nacional é uma bandeira do
CIO global da Bunge, Roberto Bu-
satto. "Faço parte de um grupo de
executivos que se reúne freqüen-
temente para discutir formas de
aumentar a participação do Brasil
como plataforma de desenvolvi-
mento de serviços de TI" diz Bu-
satto. A Bunge vem dando a sua
contribuição de várias formas,
por exemplo, repassando para em-
presas brasileiras a prestação de
alguns dos seus serviços globais,
como faz com a e-Core e a e-
Trust. A primeira desenvolve
software. A segunda desenvolveu
toda a política mundial de segu-
rança da informação do conglo-
merado do agronegócio. "São em-
presas de porte médio que come-
çaram fazendo alguns trabalhos
para a subsidiária brasileira, con-
quistaram boa reputação e hoje
já atendem diversos braços opera-
cionais da Bunge no mundo, pres-
tando serviços a partir do Brasil",
afirma Roberto Busatto.

A empresa de alimentação tam-
bém decidiu manter no Brasil, sob
a responsabilidade do CIO local, a
atividade de coordenar o desen-
volvimento da arquitetura de TI
para a corporação como um todo.
A Bunge também tem preferido
fechar contratos com multinacio-
nais a partir do Brasil. "O acordo
para a compra de application ser-
ver, por exemplo, foi feito a partir
da IBM Brasil, em São Paulo, no
lugar de um contrato mundial pe-
los Estados Unidos, como é usual

no caso desse fornecedor", diz.
Como "argumentos de venda",

Busatto aconselha aos CIOs que
se lance mão de todas aquelas
vantagens -mais conhecidas, como
custos, fuso horário e mão-de-
obra qualificada. Mas destaca uma
peculiaridade: no Brasil, as empre-
sas multinacionais, como a Bunge,
são mais paparicadas pelos pres-
tadores de serviços do que em ou-
tros países. "Pouca gente comenta
isso, mas é um fator de peso. No

Brasil, por ser um mercado menor,
se consegue mais atenção dos
prestadores de serviços, incluindo
gigantes como a IBM", afirma Bu-
satto. Para ele, o esforço dos CIOs
em trazer competências para o
Brasil se justifica por uma razão
simples: é economicamente van-
tajoso. "Mas é preciso ser proativo
e convencer a alta direção da com-
panhia por meio de números con-
solidados e um business plan sóli-
do", diz Busatto.

30 > I N F O C O R P O R A T E > F E V E R E I R O 2006



Na Dell levou
quem melhor vendeu o peixe

A união de forças dos CIOs pode
começar com o compartilhamento
de experiências. O centro de de-
senvolvimento de software que a
Dell mantém no Brasil, por exem-
plo, costuma receber visitas de exe-
cutivos de diversos segmentos, in-
teressados nesse tipo de operação.
O centro foi criado em 2001, com
foco nas demandas das operações
da empresa na América Latina. Mas
logo a subsidiária elaborou plano de
negócio e propôs transformá-lo
numa operação global, o primeiro
fora dos Estados Unidos. "Naquela
época, os preços aqui eram bem
mais competitivos do que hoje. Es-
tamos longe do risco de transferir o
centro para outro país, mas o nível

de câmbio já dificulta para quem
quer começar", afirma Jairo Avrit-
chir, diretor do centro.

Como pontos positivos, Avrit-
chir considera que a mão-de-obra
local está capacitada não apenas
para trabalhar com as diversas tec-
nologias, mas também para enten-
der disciplinas como logística, co-
mércio eletrônico e elaboração de
projetos. O fuso horário também
conta a favor do Brasil, principal-
mente porque o cliente interno do
centro é, em sua maior parte, uni-
dades de negócios dos Estados
Unidos e da Europa. Ao longo do
tempo, os trabalhos prestados pelo
centro de desenvolvimento da Dell
cresceram em complexidade. Hoje,

seus especialistas elaboram proje-
tos desde o levantamento dos re-
quisitos, discutindo com a área
usuária, até a implementação, tudo
de forma remota. No cardápio há
desde sistemas de gestão até soft-
ware de apoio à venda e testes de
performance de programas. "De-
senvolvemos todos os sistemas de
RH, inclusive software que suporta
o planejamento de carreira dos 6o
mil funcionários da Dell no mun-
do" diz Avritchir. Uma das novida-
des mais recentes é um programa
que permite à empresa monitorar
os níveis de SLA que a Dell assu-
miu em contratos de suporte assi-
nados com clientes que têm am-
biente de missão crítica.
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HSBC
aposta no país
e investe

É crescente o número de multina-
cionais que anunciam a intenção de
investir no Brasil como hub para o
mundo. Veja o caso do HSBC Bank.
A instituição inglesa quer instalar
no Brasil seu terceiro centro mun-
dial de desenvolvimento de tecno-
logia bancária. A disputa envolveu
um número grande de candidatos,
como México, China e índia, sendo
que os dois últimos já sediam cen-
tros da corporação. Em conjunto
com as duas unidades já existentes,
o centro brasileiro de-verá atender à
demandas internas do grupo nos 77
países em que atua.

Quem brigou para que o centro
viesse para o Brasil foi um inglês, o
então CIO da subsidiária brasileira,
William Currie, que já deixou o
cargo. "O Brasil foi escolhido por-
que tem mão-de-obra qualificada
em TI, como a índia. Além disso,
tem uma posição estratégica e uma
boa perspectiva de crescimento
econômico", diz Currie. Mas o
HSBC contou com armas extras,
além das apresentações e das listas
de prós, que incluíam a projeção de
crescimento da demanda por servi-
ços bancários — considerando que
menos de um terço da população
brasileira economicamente ativa
tem conta em banco — e o fato de
que o país está muito avançado em
áreas como sistemas antifraude pe-
la web, por exemplo. Um dos em-
purrões extras foi o interesse ex-
plícito da corporação em diversifi-
car. O outro empurrão partiu do
último plano estratégico qüinqüe-

nal elaborado pela matriz, em
2004. Nele, o Brasil consta como
um dos quatro destinos prioritá-
rios de investimentos, ao lado de
índia, China e México.

O anúncio de que o Brasil era o
escolhido foi feito pelo presidente
mundial do HSBC, John Bond, que
visitou o país em setembro passado.
A subsidiária está escolhendo a ci-
dade brasileira que sediará o centro.

A maior probabilidade é que seja em
Curitiba (PR), onde estão lotados 7
mil funcionários do HSBC e onde
se localiza a sede da instituição. De
início, o centro terá 100 funcioná-
rios, e desenvolverá atividades que
excedem a capacidade do centro in-
diano. A meta é que depois de con-
solidado reúna 2 mil funcionários e
ofereça vasto portfólio de serviços
de desenvolvimento.
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Philips
centraliza data centers

Um bom exemplo de proativida-
de é dado pelo CIO da Philips na
América Latina, Luiz Carlos Heiti
Tomita. Desde o terceiro trimestre
de 2004, a subsidiária brasileira ad-
ministra os servidores dos três da-
ta centers que a corporação mantém
em diferentes regiões do mundo.
"A equipe brasileira teve a
iniciativa de ir até o CIO
global reivindicar isso.
Mas, é bom que se diga, não
foi de mãos vazias", diz To-
mita. Em outubro de 2003, a
subsidiária da Philips tinha
acabado de concluir um pro-
cesso de consolidação de cer-
ca de 70 servidores na Améri-
ca Latina num único datacen-
ter, em São Paulo, para proces-
samento de serviços de missão
crítica, como o sistema de ERP.

Persuasão >
Seguindo a política de diminuição e
simplificação da infra-estrutura, a
filial adotou plataforma de geren-
ciamento da IBM (Tivoli) e contra-
tou a Atos Origin para gerenciar o
serviço. "Tínhamos em mente a
transição que estava prestes a acon-
tecer, por causa da implementação
do SAP global, em curso na Améri-
ca Latina. Estabelecemos então pa-
râmetros de alta flexibilidade no
contrato de outsourcing com a Atos
Origin, levando em conta tanto ce-
nários de crescimento quanto de
recuo da demanda", diz Tomita.

Uma vez implementado o projeto,
a área de TI local vislumbrou uma
oportunidade: a corporação estava

em processo de implementação de
plataforma gerenciada nos data
centers dos Estados Unidos e Ho-
landa, onde fica a sede. "Já tínhamos
tudo consolidado. Já dominávamos
a plataforma tecnológica

e tínhamos um bom con-
trato de serviço" afirma Tomita. A
equipe não teve dúvidas. Preparou
uma bela apresentação para mostrar
o case ao CIO global. No
fim da apresentação, um
slide provocativo dizia:
"Queremos e podemos
fazer isso para Estados
Unidos e Holanda".

Tomita conseguiu.
Mas teve de mostrar que
os custos aqui eram
competitivos como na I-
ndia, onde a empresa já
tem muita experiência
em offshore. Depois, de-
monstrou que a Philips
brasileira (e isso inclui
seus fornecedores) esta-
va madura, tanto em
termos de processo
quanto da tecnologia
que sustenta o gerencia-

mento. A matriz concordou, enfim,
com a realização de um projeto pi-
loto. Ele envolveu 214 servidores e
foi a prova de viabilidade da pro-

posta. Atualmente, já somam
1 mil os servidores monitorados
a partir de São Paulo. Quais os

 benefícios para a subsidiária?
Tomita resume: "Entramos
para o mapa de offshore da
companhia". E o esforço está
de bom tamanho? Longe dis-
so. A equipe de TI da Philips
discute a expansão do pro-
jeto para um quarto data
center, em Xangai. Tam-

bém está prospectando serviços
na área de gerenciamento de SAP e
desenvolvimento de software, com
foco na colaboração. "Estamos tra-
zendo para cá alguns projetos de
desenvolvimento", afirma Tomita.
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Na Jonhson & Jonhson,
a TI pensa como vendedor, e não comprador

Há tempos o diretor internacio-
nal de TI da Jonhson & Jonhson,
Argemiro Leite, cultiva o hábito
de anotar num caderno as princi-
pais lições aprendidas ao longo de
sua vida profissional. Nas páginas
dedicadas à tarefa de trazer para o
Brasil um centro mundial de
competências no desenvolvimen-
to de software está destacado o
seguinte conselho: aprender a
pensar como "vendedor", e não
como "comprador" de TI. Parece
óbvia, mas a dica re-fere-se a um
dos desafios consi-derados mais
difíceis nesse tipo de empreitada,
segundo Leite. "Imagine passar a

vida inteira comprando serviços
e, de repente, você tem de apre-
sentar habilidades de vendedor. É
um desafio grande, porque signi-
fica mudar um modelo de pensa-
mento", diz. Outra dica aparente-
mente óbvia, mas preciosa, do ca-
derninho do CIO da Jonhson &
Jonhson: não se implementa um
projeto da noite para o dia. "Tra-
balham-se processos e pessoas
em fusos horários diferentes. Há
um esforço considerável para
compreensão dos requisitos do
negócio. Um imenso desafio de
entender as áreas usuárias e de se
fazer entender, tudo remotamen-

te" afirma Leite. Ele conta que o
processo de instalação do centro
de desenvolvimento de software
no Brasil começou em janeiro de
2005, em São José dos Campos (-
São Paulo). "Fomos escolhidos
por uma série de motivos, que
variam desde o fuso horário
adequado até aspectos mais gené-
ricos, como a habilidade, a inova-
ção e a criatividade que caracteri-
zam o povo brasileiro", diz Leite.

Modelo exportado >
Hoje, cerca de 95% de todo o es-
forço do centro se destinam ao
atendimento das demandas das
operações canadenses e america-
nas. "Despendemos o ano de 2005
em ajustes e validação do modelo.
Para 2006, o foco será a expansão
do centro", diz Leite. Organizado
em células, cada uma especializa-
da em determinada tecnologia
(.NET, ASP, Java, Web Methods,
Cobol, DB2 e Oracle), o centro
já exporta portais de produtos,
aplicações B2B e gerenciamento
de inventário, entre outros siste-
mas. A expectativa é que a unida-
de conquiste a certificação MMi
nível 3. "O próximo passo será in-
vestir em tecnologia IP para pro-
ver mobilidade aos profissionais
da empresa e incrementar as fer-
ramentas de colaboração", afirma
Leite. Funcionando em regime de
atendimento remoto, 24 por 7,
o modelo do centro de desenvolvi-
mento da Jonhson & Jonhson
deve ser replicado para outras
regiões. Ponto para o país! €
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