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Pouco tempo atrás todos se surpreenderam quando algumas empresas de serviços decidiram 
investir na Índia, abrindo empresas para executar desenvolvimento de softwares, serviços de 
apoio a clientes ("call centers") e empresas que executam outros processos, como de finanças, 
recursos humanos e outros. Os grandes incentivos para essa corrida foram a disponibilidade de 
um grande número de jovens estudantes, saindo das universidades com uma ótima formação, 
tendo o inglês como segunda língua e para que a motivação fosse ainda maior, os salários 
extremamente baixos, se comparados com os dos países desenvolvidos.  
 
Os movimentos globais na área de serviços continua numa velocidade muita mais rápida do 
que poderíamos todos imaginar. Isso se passa na área de serviços e também nas áreas de 
fabricação de produtos. Salientando que a rapidez com que uma empresa pode estabelecer 
filiais em um outro país é extremamente mais rápido do que seria há muitos anos, com toda 
facilidade de transportes, acesso muito fácil de telecomunicações e tecnologia disponível.  
 
Houve uma migração maciça de empresas, estabelecendo-se na Índia e, ultimamente, nas 
Filipinas e em alguns outros países asiáticos, procurando reduzir seus custos e tornando-se 
muito mais competitivas. Essa grande onda causou uma inflação nos salários dessas funções 
mais requisitadas, fazendo com que a disputa por funcionários crescesse a ponto de hoje 
serem comparados a países da América Latina e América Central.  
 
Com o passar dos anos, as pessoas que contatam esses centros na Índia passaram a se 
incomodar com o sotaque e com a dificuldade de contato pela diferença de horário, fazendo 
com que várias empresas decidissem procurar por outros países alternativos, como foi a 
escolha pelas Filipinas, cujos habitantes têm um sotaque mais neutro. Na República das 
Filipinas , um país com uma política estável, foi identificada também mão-de-obra bastante 
qualificada e com um bom inglês. Com pouco treino em fonética, os filipinos falam um inglês 
bastante próximo ao de pronúncia americana.  
 
A China seria a outra grande procura, mas o que se tem notado é que aquele país tem 
recebido maciços investimentos no setor produtivo, e menos em empresas de serviços. Nos 
últimos anos houve uma explosão de novas empresas sendo estabelecidas naquele país, que 
ainda possui bastante mão-de-obra qualificada disponível, com salários baixos, com uma 
população jovem motivada pela oportunidade do primeiro emprego.  
 
Algumas empresas americanas de tanto receberem reclamações de seus clientes, 
especialmente com relação ao inglês falado com sotaque indiano, decidiram retornar parte 
dessas operações para os EUA, pelo menos para atender aos seus clientes VIP. Mas a busca 
por outras regiões que possam prover serviços de qualidade a custos baixos continua 
adquirindo grande urgência.  
 
Qual é a bola da vez? A América Latina, uma região com estabilidade política e econômica na 
maioria dos seus países, com grande população carente por novas oportunidades de empregos 
e têm custos e salários bastante competitivos se comparados com países como Europa e EUA.  
 
Países como Argentina, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana têm sido muito 
visitados e considerados. Os fatores mais importantes para selecionar o país onde investir são: 
governo e economia estáveis, quantidade e qualidade da formação educacional dos jovens.  
 
Outro fator qualificador é a quantidade e qualidade de jovens que falam inglês com fluência e 
com um sotaque que seja mais neutro, que, com pequeno investimento em treino na fonética, 
esses jovens estariam preparados para trabalhar como estivessem em escritórios nos EUA, 
Canadá e alguns países da Europa.  
 
A América Latina pode ter a oportunidade se e quando seus governos decidirem criar agências 
ou departamentos que tenham metas para atrair esses investimentos, reduzindo a burocracia 



na criação de novas empresas, reduzindo impostos para exportação de serviços e criando 
iniciativas nas escolas para promover o desenvolvimento mais rápido da língua inglesa.  
 
No Brasil, temos um longo caminho a seguir para atrairmos empresas de serviços com o 
objetivo de exportar, visto que, com a valorização do real em relação ao dólar, nossos custos 
não são competitivos, comparados a outros países. Embora exista um mercado significativo de 
desenvolvimento de software, esse esforço tem sido feito pelas empresas que já estão 
estabelecidas no Brasil, que de alguma forma tentam exportar essa qualificação tão valiosa da 
mão-de-obra brasileira.  
 
Com poucas iniciativas de incentivos à exportação e redução de custos trabalhistas, 
poderíamos nos tornar mais próximos da competitividade para receber muitos investimentos 
no setor de serviços para exportação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jun. 2008, Opinião, p. A13. 


