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A demanda por profissionais de informática está crescendo constantemente no Brasil.  
 
Pode-se notar claramente, através de anúncios da imprensa especializada, que o Brasil é 
possuidor de características favoráveis para se tornar, em um curto espaço de tempo, num 
pólo exportador de serviços de informática.  
 
A Índia tem se mantido como uma potência proeminente neste processo de terceirização de 
serviços de TI; mas, na prática, a maioria das grandes companhias quer se estabelecer em 
outros países ao invés de permanecer em um só local. Filipinas, Malásia, Vietnã e alguns 
países do Leste Europeu, incluindo Hungria e Polônia, são considerados países emergentes 
que, em pouco tempo, começarão a incomodar a Índia e sua liderança em serviços offshore.  
 
Para encontrar um lugar apropriado, é preciso sincronizar e compreender uma série de 
indicadores, incluindo os custos políticos e de mão-de-obra, riscos econômicos e sociais, entre 
outros. Para que um país se destaque como a melhor opção, é necessário que ele viabilize 
vantagens para cada um dos pontos citados.  
 
Há alguns anos, o Brasil vem sendo destacado pela comunidade internacional como um país 
com potencial para exportar serviços de TI. A oferta brasileira para este tipo de serviço 
apresenta algumas vantagens quando comparada às de seus principais concorrentes. A 
versatilidade da nossa cultura, a proximidade com os principais mercados-alvos (Estados 
Unidos e Europa), e a oferta de mão-de-obra fazem do Brasil um país com grande potencial.  
 
Alguns investimentos e inovações realizados pelo setor privado, universidades e o governo 
brasileiro têm colaborado para que o Brasil venha a oferecer uma vasta variedade de produtos 
e serviços de TI.  
 
Os países de maior atratividade nessa área são Índia e China, tradicionais exportadores de 
serviços de tecnologia da informação. Em matéria de tecnologia, ainda não podemos comparar 
o Brasil com os nossos principais concorrentes por faltarem aqui investimentos na educação 
profissional, mas ainda assim, a competitividade do brasileiro é muito grande devido à 
qualidade das equipes e a habilidade de se relacionar bem com outras culturas.  
 
Um dos nossos principais concorrentes, a Índia, se destaca pelo grande número de 
profissionais da área, gerando assim, uma pretensão salarial abaixo da média mundial. Já a 
China, através do grande investimento em educação, além de sua tecnologia em constante 
evolução, continua apontada como um dos principais líderes desse tipo de serviço. A maior 
virtude da China como um destino do outsourcing é o baixo custo.  
 
O que ajudará o Brasil a destacar-se como país exportador de serviços de ponta para o 
exterior, é a excelência dos serviços prestados atualmente. Um dos principais desafios para o 
setor se tornar mais competitivo é a qualificação profissional, que pode ser alcançada com 
investimentos no conhecimento da língua inglesa e nos aspectos técnicos da indústria da TI, 
gerando assim, a formação de um maior número de profissionais especializados, focados num 
mercado de trabalho em acelerada transformação.  
 
De uma forma geral, pode-se dizer que o Brasil está bem preparado para oferecer o insight e o 
suporte necessário para que sejam tomadas as decisões certas, e proporcionar o 
desenvolvimento de soluções na indústria da Tecnologia da Informação. O Brasil, portanto, 
possui grandes chances de ser (ou continuar sendo) um dos principais players de exportação 
de serviços de TI.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 mar. 2007. Internacional, p. A13.  
 


