
Legislação e impostos prejudicam outsourcing no Brasil  

Mais da metade dos empresários americanos que já pulverizam processos ao redor do mundo 
quer expandir negócio. 

Companhias americanas estão cada vez mais familiarizadas com o outsourcing offshore, ou 
seja, o uso de mão de obra no exterior. Desde 2004, o número de empresários dos Estados 
Unidos que terceirizavam trabalho em outros países dobrou, chegando aos 36% em 2007. A 
tendência pode beneficiar mercados emergentes, mas especialistas apontam que as atuais 
legislações trabalhista e tributária prejudicam o Brasil nessa corrida por postos de trabalho e 
recursos internacionais.  

De acordo com uma pesquisa da revista americana CFO, 54,5% dos empresários americanos 
que usam outsourcing querem aumentar ainda mais o número de trabalhadores ao redor do 
mundo. Outros 30% tem intenção de manter os níveis atuais e 6,5% pretendem renacionalizar 
as tarefas que, atualmente, são feitas fora dos Estados Unidos. A pesquisa, que ouviu 181 
CFOs, também concluiu que 8% deles não tem planos concretos para o futuro.  

“O Brasil tem incapacidade de atrair empregos nessa área. Os custos tributários e trabalhistas, 
sem exagero nenhum, são espetaculares”, explica o sócio da Pezco Pesquisa e Consultoria, 
Frederico Turolla. “Nós temos um segmento do capital humano muito bem preparado, mas 
prejudicamos a mão de obra com um custo tão absurdo em relação aos concorrentes que 
ficamos fora do jogo”, completa, citando China e Índia como os países que tem aproveitado a 
onda do outsourcing.  

Segundo ele, a alta complexidade da legislação brasileira permite que os fiscais tributários e do 
trabalho tenham uma relação arbitrária e discricionária com as empresas. “Conheço executivos 
que abandonaram negócios, deixaram de criar empregos, por causa disso. Empresas grandes. 
Nossa legislação é complexa e intrincada.”  

Tentando fugir dessas barreiras, é comum que executivos ofereçam salários muito abaixo da 
média a seus empregados, o que reflete na qualidade do trabalho. Outra conseqüência é o 
descontentamento das companhias internacionais com o produto oferecido, o que provoca 
rompimento de contratos e perda de negócios.  

Mesmo com boa expectativa de crescimento nas companhias que já pulverizam tarefas pelo 
mundo, o outsourcing ainda é rejeitado por um número significativo de executivos americanos. 
A pesquisa indica que 54% dos diretores financeiros dizem não ter planos para terceirizar 
trabalho em outros países. A CFO mostra também que a área campeã de outsourcing é TI 
(57,1%), seguida de manufatura (31,4%), setor financeiro (31,4%) e serviços de atendimento 
ao cliente e call centers (17,1%).  
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