
INVASÃO
INDIANA
As gigantes asiáticas da exportação de
serviços começam a conquistar espaço
também no mercado brasileiro
RICARDO CÉSAR

MA CENA OCORRIDA EM

Nova York, no escritório
de uma grande multina-
cional, é repleta de sim-
bolismos sobre o que
acontece na disputa glo-
bal pela terceirização de

serviços de tecnologia. Um executivo
tentava vender as vantagens do Brasil
em relação à índia, dona de mais da me-
tade dos 30 bilhões de dólares em con-
tratos desse tipo assinados em todo o
mundo. Sua apresentação era baseada
numa carrilha da Brasscom, entidade cria-
da dois anos atrás para promover o mer-
cado nacional como um destino atraen-
te para os sistemas informatizados de
companhias internacionais. Além de tra-
balhar num fuso horário mais convenien-
te, argumentava o executivo, os progra-
madores brasileiros são criativos e flexí-
veis e não custam tão mais caro que os
indianos. Tudo muito bem, não fosse um
detalhe: quem fazia esse discurso era um
diretor da Satyam, a quarta maior expor-
tadora de tecnologia da informação da
índia. As gigantes asiáticas não só domi-
nam a terceirização de serviços tecnoló-
gicos em escala mundial como agora co-
meçam a ampliar sua presença no Bra-
sil. A invasão indiana começou.

Embora os negócios sejam poucos e
de baixo valor, o Brasil é sempre apon-
tado como um dos candidatos naturais

para o offshoring. como é conhecida a
prática de entregar tarefas automatiza-
das de tecnologia a companhias de paí-
ses emergentes. Mas as empresas da-
qui nunca conseguiram transmitir uma
imagem de solidez e confiabilidade pa-
ra os grandes clientes mundiais. Ago-
ra, ao que parece, os próprios indianos
estão se encarregando disso. A primei-
ra a chegar ao país foi a Tata Consul-
tancy Services (TCS), em 2002.0 cres-
cimento da operação brasileira tem si-
do exponencial. Até o início do ano pas-
sado, a TCS tinha 200 funcionários no
país. De lá para cá, alguns contrato vul-
tosos, com destaque para o acordo mun-
dial fechado com o banco ABN Amro,
fizeram a operação ganhar músculos
em tempo recorde. Boa parte dos ser-
viços de programação e manutenção
que o banco holandês contratou é feita
por aqui. Hoje. a TCS emprega l 000
profissionais no país, número que de-
ve aumentar 50% nos próximos seis
meses. Trata-se da subsidiária que mais
cresce em todo o mundo. "Os próprios
indianos estão surpresos com os resul-
tados", diz Sérgio Rodrigues, presiden-
te da companhia no Brasil.

O súbito interesse das fornecedoras
indianas pelas vantagens brasileiras pe-
gou os potenciais exportadores daqui no
contrapé. As grandes empresas brasilei-
ras de desenvolvimento de software sem-
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pre tiveram um enorme—e cativo — mer-
cado interno. Quando o sucesso das gigan-
tes da índia mostrou uma oportunidade no-
va e infinitamente maior, elas se organiza-
ram para tentar aparecer no cenário mun-
dial. Empresas como Politec, CPM e Ste-
fanini criaram a Brasscom—o nome é co-
piado da entidade indiana Nasscom —.
abriram escritórios de venda em outros paí-
ses, organizaram missões internacionais e
encomendaram um amplo estudo à con-
sultoria AT Kearney para apontar as van-
tagens competitivas do país diante dos con-
correntes asiáticos. Para participar do que
o jornalista americano Thomas Friedrnan
chamou de "mundo plano", em que os
avanços da tecnologia e das comunicações
tornaram as distâncias irrelevantes, as com-
panhias nacionais fizeram de tudo. Ou qua-
se. Só faltou combinar com o adversário.

A Satyam inaugurou
um escritório em São
Paulo no ano passado e
ainda tem presença mo-
desta no mercado na-
cional, com apenas 50

funcionários. Mas nos próximos meses a
empresa indiana abrirá no país sua 21a fá-
brica mundial de software, o que vai ace-
lerar o crescimento da subsidiária. Ideval
Munhoz, que comanda a operação local,
espera chegar a "alguns milhares" de fun-
cionários em médio prazo. Wipro e In-
fosys, as duas outras grandes companhias
de TI da índia, ainda não estão presentes
no Brasil, mas a ausência não deve perdu-
rar por muito tempo. No final do ano pas-
sado, o diretor de tecnologia de uma gran-
de empresa brasileira, que pediu para não
ter seu nome revelado, entrou em contato
com as duas fornecedoras durante uma
concorrência para terceirizar o desenvol-
vimento de sistemas. Recebeu como res-
posta de ambas as empresas a informação
de que há, sim, planos concretos para atuar
no país. O fechamento de um contrato que
exija presença local é tudo o que elas pre-
cisam para colocar o processo em marcha.

A presença no Brasil faz todo o senti-
do para os indianos. Em primeiro lugar,
estabelece outro ponto de presença glo-
bal, mais próximo dos grandes clientes

16 DE AGOSTO DE 2006

Rodrigues,
da TCS Brasil:
mais de 1000
funcionários

85



software

americanos. Em segundo, abre a possibi-
lidade de vender para um grande merca-
do interno, que complementa as exporta-
ções. E, finalmente, permite aprender com
os brasileiros a tecnologia de ponta do se-
tor financeiro, uma das áreas em que o país
tem domínio técnico, mas é incapaz de
vender no exterior por causa do pequeno
porte das empresas locais. As maiores fun-
dadoras da Brasscom faturam cerca de 200
milhões de dólares, enquanto a TCS, por
exemplo, tem receita anual de 3 bilhões
de dólares. Sem tamanho, fica difícil ne-
gociar contratos bilionários, que costu-
mam ter duração de até dez anos, com as
maiores empresas do mundo. Os clientes
querem ter certeza de que estão de mãos
dadas com um parceiro sólido. "Não dá
para ser pequeno nesse negócio", diz An-
tônio Carlos Rego Gil, presidente da CPM.
Sérgio Rodrigues, da TCS. estima que ape-
nas 10% do trabalho realizado aqui seja
composto de acordos fechados no exterior
e enviados ao país, mas ressalta que esse
percentual vai aumentar muito nos próxi-
mos anos. Ele não inclui nessa conta con-
tratos como o do ABN Amro, que foi cos-
turado com participação direta da subsi-
diária nacional da TCS, mas que jamais
seria fechado sem a estrutura e o renome
mundial da empresa indiana.

OUTRA PREOCUPAÇÃO É GEOPOLÍTICA.
Os grandes clientes têm um receio cada
vez maior em relação à segurança e à con-
tinuidade dos serviços. Ao distribuir suas
funções de tecnologia em mais de um país,
diluem riscos como guerras, desastres na-
turais ou até mesmo falhas no abasteci-
mento de energia. Por fim, o crescimen-
to vertiginoso dessas atividades está le-
vando a um aumento dos salários dos téc-
nicos indianos e a uma taxa de troca de
emprego muito elevada. De certa manei-
ra, a índia já começa a sofrer com o pró-
prio sucesso. O negócio do offshoring exi-
ge intensa utilização de profissionais qua-
lificados — recurso que o país tem em
abundância, mas que mesmo lá não é ili-
mitado. Recente estudo da consultoria
McKinsey afirma que, se os trabalhos de
offshore mantiverem a atual taxa de ex-
pansão, dentro de cinco anos o gigante
asiático terá déficit de 150 000 engenhei-
ros com as qualificações necessárias pa-
ra atender aos requisitos dos exigentes
clientes americanos e europeus. A infra-

estrutura também dará sinais de fadiga.
Não faltam razões, portanto, para a

chegada dos indianos ao Brasil. O que as
companhias nacionais acham disso? Há,
claro, boa dose de preocupação com a no-
va concorrência. As rivais do Oriente le-
vam vantagem em questões importantíssi-

dessas empresas é um
atestado de que o país tem, de fato, condi-
ções de ser um centro de prestação de ser-
viços tecnológicos para os mercados de-
senvolvidos. "A TCS está provando a nos-
sa tese", diz Ricardo Saur, diretor executi-
vo da Brasscom. Além disso, as compa-
nhias nacionais vislumbram a oportunida-
de de firmar parcerias com as indianas em
determinados contratos. A Satyam, por
exemplo, mantém conversações com a bra-
sileira Stefanini para utilizar sua ampla es-
trutura na América Latina como apoio a
contratos que exigem presença em toda a
região. Ram Mynampati, presidente da
Satyam para as Américas, acredita que ou-
tro aspecto positivo da invasão indiana é a
chegada de melhores práticas de desenvol-
vimento de software, o que contribui para
o amadurecimento do mercado local. E va-
le lembrar que a maioria das empresas na-
cionais de serviços de TI também cresce
rapidamente — taxas de expansão de dois
dígitos não são privilégio exclusivo dos
asiáticos. Mas, por mais bem-sucedidas
que sejam, de agora em diante as fornece-
doras brasileiras terão de enfrentar uma
realidade menos confortável. Enquanto co-
meçavam a se organizar para tentar equi-
librar um pouco a balança mundo afora, as
rivais se instalaram no seu quintal. •

mas, como reconheci-
mento internacional, re-
cursos financeiros e cer-
tificações técnicas. Por
outro lado. a chegada

ABN Amro:
contrato
milionário
com a TCS

Text Box
Fonte: Exame, ano 40, n. 16, p. 84-86, 16 ago. 2006.




