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Para competir com sucesso no mercado internacional de outsourcing ainda faltam às empresas 
brasileiras pré-requisitos fundamentais, como o domínio da língua inglesa, a criação de uma 
cultura específica de serviços, o uso de tecnologia adequada e superar a voracidade fiscal 
brasileira. Numa única palavra, falta ao País construir uma marca - a marca Brasil - como 
sinônimo de competência e qualidade perante o mundo. 
 
Como se vê, não são poucos nem pequenos os desafios que o Brasil tem de superar para 
competir com os países que integram esse clube fechado dos chamados serviços offshore, que 
inclui a Índia, Cingapura, o México e outros países latino-americanos. Vale notar, no entanto, 
que algumas empresas brasileiras já descobriram o caminho do sucesso no setor. 
 
A real situação do outsourcing brasileiro e as diversas formas de promover a inserção de 
empresas brasileiras no mercado mundial de serviços e de tecnologia da informação (TI) foram 
os temas centrais do Seminário Brasil Outsourcing 2008, realizado em São Paulo em fevereiro.  
 
O evento mostrou, entre outros aspectos, o que o governo e a iniciativa privada precisam fazer 
superar as grandes barreiras nessa área.  
 
DA TEORIA À AÇÃO 
 
Para Flávio Grynszpan, presidente do seminário, não basta ter um diagnóstico dos problemas. 
“É preciso passar da teoria à prática. Esse é o grande desafio, pois o Brasil está competindo 
com países em que salários e impostos são menores do que os vigentes aqui. É essencial que, 
para serem mais competitivas, as empresas brasileiras se preocupem em agregar valor a seus 
serviços.” 
 
Para Antonio Carlos Rego Gil, presidente da Brasscom, uma associação setorial de outsourcing, 
o Brasil não é competitivo, em grande parte, por causa dos impostos elevados. “Estamos 
perdendo mercado para a Argentina, a Colômbia, o Chile e o México e outros países latino-
americanos” - adverte. 
 
Diante desse quadro, a Brasscom propôs ao governo federal um conjunto de medidas, que 
incluem a promoção da imagem do Brasil no Exterior e o estabelecimento de uma política 
industrial, com isenções tributárias de até 80% às empresas de software, nos gastos 
relacionados com a captação e a certificação de recursos humanos. 
 
Mesmo diante de tantas dificuldades, o outsourcing internacional continua atraindo cada dia 
mais empresas brasileiras. O País vive nessa área um momento de intensa atividade. 
 
ENTIDADES COLABORATIVAS  
 
Um dos fatores mais positivos com que conta o País para acelerar o processo de maturação do 
outsourcing é o trabalho da Rede da Diáspora Brasileira, entidade colaborativa que reúne os 
mais experientes executivos brasileiros estabelecidos no exterior. Juntamente com outras 
entidades privadas, a Diáspora atua na promoção e acesso a mercados externos das empresas 
brasileiras de software e serviços de TI. 
 
Além da Brasscom e da Diáspora, existe uma terceira entidade que dá apoio aos exportadores 
de serviços de TI. É a Sociedade Brasileira para a Promoção da Exportação de Software 
(Softex), criada nos anos 1990. Os serviços de software constituem, aliás, um capítulo especial 
do outsourcing brasileiro, mas, por maior que seja seu potencial, o País não tem decolado 
nessa área.  
 
EXEMPLO INDIANO 
 



O melhor exemplo de sucesso em outsourcing talvez seja a Índia, país que se notabilizou nos 
últimos anos por sua especialização na prestação de serviços de TI e telecomunicações. Poucos 
se lembram, por exemplo, que softwares como o Windows XP ou Vista, da Microsoft, foram 
desenvolvidos com boa parcela de colaboração de profissionais baseados em Bangalore, Delhi 
e Mumbai, na Índia. Dezenas de empresas de cartões de crédito, cadeias de hotéis e 
companhias aéreas internacionais utilizam serviços de call centers indianos. 
 
Além da experiência indiana, muitas outras interessam de perto ao Brasil. Por isso, líderes 
setoriais começam a participar de eventos internacionais e a organizar reuniões específicas 
para promover a competência nacional, bem como para conhecer melhor as perspectivas 
desse mercado para as empresas de outsourcing. Exemplo dessa busca de conhecimento e 
atualização será a realização do próximo seminário sobre competência em outsourcing, em 
Nova York, dia 22 de maio próximo, tendo o ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, 
como um dos palestrantes principais.  
 
Uma experiência brasileira interessante é a da ACS, empresa do Grupo Algar, de Uberlândia, 
que aproveita o conhecimento da língua inglesa de centenas de brasileiros que viveram nos 
Estados Unidos e retornaram ao País. Por isso, a empresa passou a ser responsável, entre 
outros, pelos serviços internacionais de call center da American Express na América Latina. 
 
Entre as empresas brasileiras envolvidas em negócios de outsourcing, destacam-se a Algar 
Call Center Services, Alcoa, Basf, BRQ, Boeringher Ingelheim, Com/Braxis, CSC-Computer 
Sciences Corp., Halógica, Hewett, Oi, Philips, Johnson&Johnson, Politec, Pricewaterhouse 
Coopers, Rhodia, Stefanini e Tivit.  
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