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TECNOLOGIA A terceirização de serviços em
outros idiomas é a nova aposta brasileira

POR ANDRÉ SIQUEIRA go pode ser feito on-line, então é possí-
vel realizá-lo a partir de qualquer ponto
do globo. A Brasscom, associação que
reúne as empresas brasileiras exporta-
doras de serviços de TI, vale-se de da-
dos de consultorias internacionais para
estimar que esse mercado atingirá 100
bilhões de dólares até 2010. No ano pas-
sado, a atividade, que é chamada de offs-
hore outsourcing (terceirização além-
mar, numa tradução aproximada), mo-
vimentou 40 bilhões de dólares.

A entidade espera que o País consiga,
até 2010, abocanhar pelo menos 5% dos
contratos, o que representaria uma recei-
ta nada desprezível de 5 bilhões de dóla-
res. O desafio, entretanto, não é fácil. "Va-
mos precisar capacitar um contingente
de 100 mil profissionais até lá, se quiser-
mos atrair para o Brasil essa demanda",
afirma o presidente da Brasscom, Antô-
nio Carlos Rego Gil. O executivo também

EXEMPLO. A índia domina 80% do mercado

dirige a CPM, que tem clientes nos EUA
e na Europa e é uma das poucas empre-
sas nacionais com fôlego para brigar no
mercado internacional.

Outra companhia brasileira que tem con
seguido se destacar internacionalmente
é a Politec, que fechou no ano passado
um primeiro contrato com a Mitsubis-
hi, no Japão, para prestar serviços espe-
cializados de informática a uma subsi-
diária do grupo. Na sexta-feira 2, exe-
cutivos da empresa embarcaram para
Tóquio, para um encontro com a dire-
ção da corporação japonesa, com a ex-
pectativa de ampliar a parceria.

Antes da viagem, o vice-presidente
da Politec, Humberto Ribeiro, disse a
CartaCapital que o contrato inicial será
expandido para que a brasileira possa
prestar serviços às cerca de 30 empre-
sas pertencentes à Mitsubishi e suas fi-
liais em todo o mundo. "Em 2006, aten-
demos apenas uma companhia do gru-
po, para mostrar o nosso trabalho, mas
isso já representou uma receita de qua-
se 15 milhões de dólares", diz o executivo.

oera que não podem man-
dar alguém logo, já que esta-
mos tão próximos de vocês,
aqui no centro da cidade?",

exige ao telefone, em espanhol, o funcio-
nário de um hospital em Santiago do Chi-
le, após relatar o defeito em um equipa-
mento de diagnóstico. "Sinto muito, se-
nhor, mas estou falando de São Paulo",
responde o atendente, no mesmo idioma.
Após alguns instantes de constrangido si-
lêncio, o próprio reclamante quebra o ge-
lo, com uma pergunta sobre o clima na
cidade brasileira, e se conforma em espe-
rar um pouco mais, enquanto uma nova
chamada é feita entre os dois países para
acionar um técnico na capital chilena.

O diálogo acima é narrado por Sérgio
Alejandro Menares, funcionário do call
center internacional da EDS Brasil, filial
de uma empresa especializada na terceiri-
zação de serviços na área de Tecnologia
da Informação (TI). A partir de uma pe-
quena sala no prédio do grupo em Santo
Amaro, na zona sul de São Paulo, cerca de
20 atendentes recebem chamadas de
clientes de uma grande multinacional lo-
calizados no Chile, na Colômbia, na Ve-
nezuela, no México e em Porto Rico. "O
mais difícil é alterar o sotaque a cada liga-
ção, para deixar o interlocutor mais à von-
tade", conta Menares, chileno que veio
para o Brasil com l ano de idade e, antes
de ser contratado pela EDS, há oito me-
ses, dava aulas de espanhol.

Empregos como o de Menares surgem em
conseqüência do avanço das tecnologias
de comunicação pela internet, que sim-
plesmente eliminaram os fatores distân-
cia e tempo da lista de preocupações das
empresas ao contratar um serviço. Se ai-



A Politec também tem, no Japão, um con-
trato com o grupo financeiro Sumitomo.

Para convencer os japoneses de
que uma empresa brasileira seria ca-
paz de oferecer serviços de qualidade
na área de informática, a Politec
abriu um escritório
naquele país e ini-
ciou um complexo
processo de recruta-
mento de profissio-
nais. "Precisávamos de
gente com fluência em
japonês, conhecedo-
res da cultura de ne-
gócios do país e com
conhecimentos em
tecnologia", conta Ri-
beiro. "Sabíamos que
seria difícil, mas não impossível, devido à
grande imigração japonesa para o Brasil."

Ao longo do ano, 25 pessoas foram recru-
tadas e, entre maio e dezembro, ficaram
alojadas em Brasília, para ser treinadas
na sede da Politec e avaliadas por repre-
sentantes da Mitsubishi. Anete Hiromi

Hashimoto, de 34 anos, foi recrutada em
Belém (PA) na primeira leva de profis-
sionais contratados pela empresa. Ela
deverá trabalhar no Japão durante um
período de dois anos. "Espero voltar de-
pois para aplicar no Brasil a experiência

adquirida lá fora", diz.
O contrato da Politec

com a Mitsubishi, de
acordo com Ribeiro, só
é limitado pela capaci-
dade brasileira de dar
conta das demandas da
multinacional. "Vamos
continuar a recrutar e
treinar pessoal, para au-
mentar as receitas no Ja-
pão", diz o executivo.
Para competir no exte-

rior, a Politec também tem explorado o
potencial de municípios no interior do
País. A empresa instalou fábricas de soft-
wares em cidades como Taquaritinga (SP)
e Campina Grande (PB), onde foi identi-
ficada a existência de profissionais quali-
ficados e com poucas oportunidades de
trabalho. Ou seja, dispostos a receber sã-

lários mais baixos do que os pagos nas ca-
pitais. A partir de centros como esses, a
Politec atende clientes nos EUA, na Ingla-
terra, Alemanha, França e Bélgica.

O modelo não é muito diferente do
adotado pela IBM do Brasil. A empresa
mantém em Hortolândia, a 115 quilô-
metros de São Paulo, um dos quatro cen-
tros mundiais de outsourcing do grupo,
com 4 mil funcionários. Além dos custos
mais baixos, a cidade tem a vantagem de
estar próxima às instituições de ensino
superior de Campinas. Segundo o exe-
cutivo responsável pela área de serviços
da IBM, João Ometto, o centro absorve,
a cada ano, entre 500 e 600 recém-for-
mados em cursos de tecnologia, a maio-
ria selecionada na própria região.

"O Brasil está muito bem posicionado para
oferecer serviços de outsourcing ao mun-
do, mas precisa formar profissionais em
maior quantidade para dar conta da de-
manda", diz Ometto. Para driblar a dificul-
dade de recrutar especialistas, a IBM tem

feito parcerias com
cursos privados, para
que a formação dos
alunos seja mais dire-
cionada às necessida-
des da empresa.

Aos poucos, os go-
vernos municipais também começam a
despertar para a oportunidade de atrair
empresas de TI. Em Araraquara, também
no interior paulista, o prefeito Edson An-
tônio Edinho da Silva (PT) visitou pes-
soalmente alguns grupos com potencial
para investir no município. A boa relação
com a cidade motivou a EDS a instalar
uma fábrica de softwares no local, onde
estão empregadas mais de 300 pessoas e
outras 200 devem ser contratadas em
breve. "Oferecemos benefícios para atrair
empresas e estimulamos a criação de cur-
sos especializados na cidade, como o de
criação de softwares, oferecido graças a
um programa federal", diz o prefeito.

A EDS também tem uma unidade em
São Bernardo do Campo, na região me-
tropolitana de São Paulo, que será trans-
formada em um centro global de servi-
ços, a exemplo de outros dois que a mul-
tinacional mantém na índia. De acordo
com o diretor de planejamento de ope-
rações da empresa, Alexandre Jacobs, a
mudança fará com que o número de
funcionários suba de 1.500 para 4.500,
até o fim deste ano. "Será a segunda
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maior unidade da EDS no mundo, atrás
apenas da sede mundial, em Dallas
(EUA)", afirma o executivo.

Outra multinacional que elegeu o Bra-
sil como base de offshore outsourcing foi a
holandesa Atos Origin. A decisão foi to-
mada no ano passado, de acordo com o

em um centro de excelência em exporta-
ção de serviços, mas, embora a mão-de-
obra tenha excelente qualidade, ainda é
pequena em relação à necessidade que te-
mos", diz. Segundo o executivo, a Atos
Origin tem cerca de 2 mil funcionários
diretos, mas já teria absorvido outros 2
mil profissionais se eles estivessem dis-
poníveis no mercado. "Vamos ter mais do
que o dobro do quadro de pessoal atual,
mas só daqui a dois ou três anos."

Os serviços prestados no exterior ainda
representam 8% das receitas da Atos Ori-
gin no Brasil, mas, de acordo com Barto-
letti, existe demanda suficiente para ele-
var a participação do outsourcing para 50%
do faturamento local. O moti-

Outro incentivo para o
Brasil entrar na disputa
pelo mercado de outsour-
cing são as numerosas
pesquisas que conti-
nuam a indicar o cresci-
mento do setor. A con-
sultoria Booz Allen Ha-
milton realizou um estu-
do sobre o tema, em par-
ceria com a americana
Duke University, envol-

vendo 537 grandes empresas dos EUA, da
Inglaterra, da Alemanha, da Espanha e da
Holanda. Os resultados mostram que dois
terços delas já terceirizam ou pretendem
terceirizar, a distância, atividades de TI,
desenvolvimento de produtos, caíí center,
processos administrativos e compras.

blicas. O governo chegou
a associar a sigla IT (tec-
nologia da informação, em inglês) a ín-
dias Tomorrow, ou "o amanhã da índia". O
país forma mais de 300 mil profissionais
por ano em áreas voltadas para a tecnolo-
gia, como engenharia, informática e ma-
temática, um volume quase dez vezes su-
perior ao do Brasil. Como resultado, a ín-
dia recebe, hoje, mais de 80% das receitas

As reduções de gastos, para as empresas
que já utilizam o outsourcing, são de
40%, em média. A pesquisa também
mostra que, à medida que o mercado
amadurece, os clientes passam a se

preocupar menos com os cor-
tes nas despesas e mais com
os ganhos de eficiência e pro-
dutividade nos processos ter-
ceirizados. Mesmo nas matri-
zes, onde os profissionais de
TI em geral protestam contra
as perdas de empregos para

ticil competir com os indianos na área
tecnológica, é preciso primeiro obser-
var como eles anteviram a onda do out-
sourcing tecnológico. As empresas ha-
viam aprendido, na década de 80, a fa-
zer as contas e transferir para países de
mão-de-obra mais barata as manufatu-
ras de quase todo tipo de produtos e
bens de consumo. O deslocamento é
uma das principais razões para o desen-
volvimento econômico chinês, por
exemplo, que bate a casa dos dois dígi-
tos há quase duas décadas. Mas, nas
áreas tecnológicas e de prestação de
serviços, a revolução teve de esperar o
desenvolvimento das redes de compu-
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outras regiões, o estudo indi-
ca que menos postos de tra-
balho têm sido cortados
quando atividades são trans-
feridas para fora do país.

"A má notícia é que a Amé-
rica Latina continua sendo vis-
ta como um local atrativo, so-
bretudo porque a mão-de-o-
bra é mais barata", diz a presi-

dente da Booz Allen Hamilton Consulto-
res do Brasil, Letícia Costa. De acordo
com ela, a pesquisa reflete um ponto de
vista que, no caso do Brasil, é duplamen-
te equivocado, tanto porque os encargos
tornam o trabalhador mais caro do que o
indiano quanto por desconsiderar a boa
qualidade dos especialistas locais.

Para Letícia, a capacidade brasileira na
área de prestação de serviços para o exte-
rior pode ser vista nos departamentos de
tecnologia criados pelas subsidiárias de
empresas multinacionais. A consultora
lembra que boa parte da exportação bra-
sileira de TI é realizada por meio desses
centros, chamados de captive centers.

tadores, que reduziram
drasticamente as ne-
cessidades de desloca-
mento entre os países.

Os maiores beneficiá-
rios, nesse caso, foram os
indianos, que elegeram
há quase 15 anos a área
de tecnologia como prio-
ridade nas políticas pú-

to de vários clientes interna-
cionais da empresa terem uni-
dades no País, entre eles Tele-
com Itália, Shell, Philips, Rho-
dia e Renault. "As necessidades
de TI desses grupos, mesmo
nas matrizes, poderiam ser
atendidas a partir do Brasil,
mas a maior parte dos contra-
tos ainda é direcionada para a
nossa unidade indiana", expli-
ca o presidente da compa-
nhia. "É essa situação que
queremos começar a mudar."

Para entender o quanto é di-

possui algumas vantagens que podem per-
mitir ao País abocanhar uma fatia da re-
ceita indiana. Uma delas é a localização
geográfica, com fuso horário próximo ao
dos EUA e da Europa. Os hábitos ociden-
tais também favoreceriam os brasileiros
no contato com os clientes. "É a grande
chance de promover um mercado que re-
quer mão-de-obra intensiva e valorizada",
diz Flávio Grynszpan, presidente do Pro-
grama Brasil Outsourcing, criado em
2005 com o objetivo de promover o País
como provedor internacional de serviços
de TI. "O esforço deve envolver não só
empresas brasileiras, mas também as mul-
tinacionais que têm subsidiárias aqui."

mundiais de outsourcing de serviços.
O Brasil, segundo consultores e analis-

tas, entra atrasado na corrida e com uma
grande deficiência de profissionais que
dominem a língua inglesa. Mesmo assim.



No laboratório farmacêutico Merck
Sharp & Dome, a disputa vai além dos ser-
viços ligados à tecnologia. O Brasil tor-
nou-se, há cerca de dois anos, uma impor-
tante base de pesquisa e desenvolvimento
de novas drogas. A Merck investiu 20 mi-
lhões de dólares nessa área ao longo dos
últimos três anos e tem hoje cerca de

4.500 pacientes partici-
pando de estudos. "So-
mos competitivos nessa
área, mas o País ainda ca-
rece de uma regulamen-
tação específica para favo-
recer essa atividade", diz
o diretor de comunica-
ções corporativas da em-
presa, João Nicomedes
Sanches. Além disso, o
executivo cita o real valo-
rizado como um fator que

aumenta o custo das pesquisas.
A falta de leis que favoreçam a ativida-

de e atraiam investimentos e as oscilações
cambiais também afetam a área de TI,
mas, de acordo com Gil, da Brasscom, há
outros quatro grandes problemas priori-
tários. Em primeiro lugar, é preciso que o
caminho aberto pelas multinacionais e

pelas empresas criadas por especialistas
em tecnologia seja reconhecido pelos
grandes investidores nacionais. "Falta ca-
pital para competir com gigantes como a
indiana Tata", lembra o executivo. O se-
gundo passo seria promover no exterior a
idéia de que o Brasil é capaz de oferecer
serviços de TI com qualidade. A formação
de um volume maior de profissionais es-
pecializados na área é outra necessidade.

Finalmente, o presidente da Brasscom e
da CPM lembra que .os encargos e im-
postos trabalhistas brasileiros são muito
mais elevados do que os cobrados por to-
dos os concorrentes, o que inclui não só
índia e China, mas também outros paí-
ses latinos e vários do Leste Europeu.

"É preciso resolver todos esses proble-
mas ao mesmo tempo, mas tudo depen-
de de conscientizar o País para a opor-
tunidade única que se apresenta. Do
contrário, nós é que vamos começar a
importar serviços", alerta Gil. Um pri-
meiro e indesejável sinal de fracasso do
Brasil nessa área seria, num futuro pró-
ximo, ligar para o serviço de atendimen-
to ao consumidor de uma empresa e ou-
vir um hélio do outro lado da linha. •
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As reduções
de gastos
das empresas
que terceirizam
atividades
chegam a 40%

Brasil uma divisão de negócios chama-
da Global Business Services, voltada
para a prestação de serviços às unidades
produtivas, num modelo de outsourcing.
Segundo a gerente de serviços de TI da
Alcoa na América do Sul, Tânia Nossa,
há apenas quatro desses centros no
mundo e eles compe-
tem entre si. "Estamos
disputando com a uni-
dade da índia por um
projeto que vai exigir
de 200 a 400 funcioná-
rios", conta ela.

O diretor de TI da Rho
dia, Fernando Birman,
afirma que a empresa
possui no Brasil mais de
cem profissionais, entre
funcionários diretos e terceirizados, para
dar conta das necessidades do grupo na
área de informática. "Mas a demanda é
muito variável, até porque dividimos mui-
tos trabalhos com a matriz e prestamos
serviços a outras unidades, quando busca-
mos empresas brasileiras para comple-
mentar nossos esforços", explica.
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