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Quando a empresa de terceirização Keane Inc. contratou Jyoti Taneja, dez meses atrás, para 
trabalhar em seus escritórios de Gurgaon, na Índia, os pais dela ficaram preocupados. Taneja, 
de 22 anos, iria atender chamadas telefônicas de clientes americanos de seguradoras de saúde 
e terminaria seu turno de madrugada, às 2h30. 
 
Para garantir aos pais da moça que ela teria segurança, seus supervisores na Keane visitaram 
várias vezes a família Taneja na casa dela, perto de Nova Déli. 
 
Eles enfatizaram as medidas de segurança tomadas pela Keane para proteger seus 
empregados, tais como fornecer serviço de transporte para o trabalho e para a residência e ter 
seguranças para acompanhar moças que vão sozinhas para casa. "Tudo isso aumentou a 
confiança dos meus pais", diz Taneja. 
 
Com falta de mão-de-obra, os especialistas indianos em terceirização estão fazendo de tudo 
para contratar pessoal. Numa cultura em que jovens na faixa dos 20 anos muitas vezes ainda 
vivem com os pais e pedem a bênção da família para as grandes decisões de suas vidas, 
entrar em contato com as famílias virou uma importante ferramenta de recrutamento e 
retenção de empregados, assim como horários de trabalho mais flexíveis, salários mais altos e 
apoio à continuação dos estudos. 
 
A indústria indiana de serviços de tecnologia e terceirização gerou receita de US$ 33 bilhões no 
ano passado e deve continuar crescendo a passos rápidos, à medida que cada vez mais 
empresas americanas e européias subcontratam serviços de atendimento ao cliente e 
desenvolvimento de software, além de funções como cobrança, pagamentos, administração de 
benefícios e análise de pedidos de indenização de seguros. 
 
Esse crescimento provocou uma concorrência acirrada por mão-de-obra. Firmas de 
terceirização tentam constantemente recrutar universitários recém-formados e atrair talentos 
umas das outras. A rotatividade de pessoal disparou e hoje metade dos empregados nas 
operações de serviço ao consumidor indianas mudam de emprego anualmente. 
 
Como muitos outros jovens trabalhadores de centrais de atendimento telefônico, Taneja foi 
abordada por vários recrutadores oferecendo aumento de salário. Mas, depois de ter-se 
estabelecido na Keane e convencido seus pais, ela não quer mudar. "Recebo mesmo muitas 
ofertas, mas não estou interessada", diz ela. "Não quero começar tudo de novo." 
 
A Keane, que tem sede em San Ramon, na Califórnia, e opera em dez países, faz grande 
esforço para ganhar a confiança dos pais. A empresa, que emprega 14.000 pessoas pelo 
mundo e tem receita anual de US$ 1 bilhão, convida para sessões de orientação os pais dos 
novos contratados na Índia. 
 
Como a Keane não é muito conhecida na Índia, alguns pais temem que trabalhar para ela não 
melhore as perspectivas de casamento de seus filhos, uma consideração crucial na Índia. 
Outros querem ter certeza que o transporte de casa para o trabalho e vice-versa é seguro, 
principalmente para as jovens. Esse temor aumentou no fim do ano passado, com o estupro e 
assassinato de uma moça de 22 anos, funcionária da Wipro Technologies Ltd., no caminho 
para o escritório, onde ela iria trabalhar à noite. 
 
Sudip Mandal, diretor de recrutamento da Keane na Índia assegura aos familiares que a Keane 
faz avaliação rigorosa sobre o passado dos motoristas locais antes de contratá-los e verifica 
diariamente se eles estão alertas e não beberam.  
 
Assim como outras empresas do setor, a Genpact Ltd, uma subsidiária da General Electric Co. 
que tem mais de 34.000 empregados na Índia, realiza periodicamente o "Dia da Família", a fim 
de permitir que pais e outros parentes de seus funcionários vejam o que eles fazem. 
 



Num desses dias, no começo deste ano, executivos da Genpact fizeram uma apresentação 
sobre os negócios da empresa para cerca de 70 empregados e seus familiares. Os convidados 
depois assistiram a um show de talentos em que seus jovens parentes dançavam e cantavam. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio 2008, Empresas, p. B9. 


