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A holandesa Getronics resolveu direcionar seus investimentos para a América Latina, na 
expectativa de que o desempenho econômico da região venha compensar o enfraquecimento 
dos negócios no Leste Europeu, onde a companhia concentra boa parte de suas operações.  
 
Até o fim do ano, a Getronics, especializada em terceirização de serviços de informática, 
planeja investir US$ 20 milhões na ampliação de sua estrutura no Brasil, no México e na 
Colômbia. A maior parte dos recursos será investida no Brasil, que hoje concentra 800 
profissionais. Até dezembro, a previsão é de que o quadro de funcionários vai crescer 20%. 
 
"Olhamos para o mundo e vimos que é na América Latina que estão as melhores projeções 
para o mercado de tecnologia", diz Jos Schoemaker, diretor mundial de operações da 
Getronics. O executivo, que visita o Brasil para encontro com clientes e anúncio dos planos da 
empresa, concedeu entrevista exclusiva ao Valor.  
 
Na Europa, afirma Schoemaker, as projeções mais otimistas para o mercado de tecnologia da 
informação (TI) indicam um crescimento na casa dos 4% neste ano. No Brasil, a Getronics 
projeta um crescimento de 20%. 
 
Com o reforço das operações na América Latina, a companhia quer dar início a uma nova fase. 
Em agosto de 2007, a Getronics foi comprada pela empresa de telecomunicações KPN, numa 
transação de US$ 1 bilhão. A KPN é uma das maiores empresas de telefonia da Holanda, com 
faturamento de € 15 bilhões e 34 mil funcionários. Depois do fechamento do negócio, a equipe 
da Getronics passou a dedicar a maior parte do seu tempo ao processo de fusão. Essa é a 
primeira vez, desde então, que a companhia volta a falar de novos investimentos, diz 
Schoemaker.  
 
As mudanças já começaram. Schoemaker, que é o segundo homem no comando mundial da 
Getronics e braço-direito de Erik van der Meijden, executivo-chefe da companhia, afirma que a 
empresa vai ampliar seus escritórios em locais como Brasília, Minas Gerais e Bahia. Hoje a 
Getronics está presente em nove Estados e 70 cidades do país.  
 
A briga pelo mercado envolve pesos-pesados da indústria de informática. No dia a dia, a 
Getronics encara a concorrência de companhias como IBM e Hewlett-Packard (HP), que 
recentemente ganhou musculatura no mercado de terceirização de TI ao adquirir a EDS. O 
desafio é ainda maior pelo fato de que 65% do faturamento global da Getronics - cerca de € 
2,3 bilhões - está concentrado na Holanda e na Bélgica. "Apenas 35% da receita vem de 
outros países, mas já começamos a agir para mudar essa situação", diz Schoemaker.  
 
Até o ano passado, a Getronics tinha 63 escritórios na Holanda, onde trabalhavam cerca de 9 
mil pessoas. "Reduzimos essa estrutura para 21 escritórios e até o fim do ano serão apenas 
15." 
 
No mês passado, a Getronics anunciou o plano de cortar de 10% de seu quadro de pessoal até 
junho. A companhia emprega 14,3 mil profissionais em todo o mundo. A maior parte dos 
cortes vai atingir a Holanda, onde cerca de 700 funcionários serão dispensados. Com as 
demissões, a Getronics espera obter uma redução de custos de € 60 milhões. "Nossa meta 
inicial era crescer 9,3% neste ano, mas a crise mostrou que não alcançaríamos essa meta 
inicial", comenta. "Tivemos de ser realistas e agir rapidamente."  
 
A Getronics chegou ao Brasil em 1999, a partir da aquisição da Wang, uma fabricante de 
caixas eletrônicos que pertencia à Olivetti Serviços. Em 2000, adquiriu a Connect Systems 
Integrator, empresa de serviços de infraestrutura de redes que pertencia a Paulo Pichini, que 
hoje é vice-presidente da Getronics para a América Latina e presidente da companhia no 
Brasil.  
 



Os novos investimentos na região, diz Pichini, ajudarão a companhia a explorar novos 
mercados e ampliar o volume de serviços oferecidos aos atuais clientes. No Brasil, a Getronics 
tem cerca de 100 clientes ativos, entre eles Santander, HSBC, Bradesco, Shell, Novartis e 
Makro.  
 
"Na América Latina, 64% dos nossos clientes são multinacionais, mas maioria deles é atendida 
apenas regionalmente", afirma Schoemaker. "Queremos mostrar uma estratégia global para 
essas empresas e expandir nossos serviços." 
 
A despeito do cenário nebuloso para o mercado de TI nos próximos meses, a área de serviços 
de terceirização continua a apresentar projeções otimistas. Um estudo recente da empresa de 
pesquisas AT Kearney prevê que o mercado global de terceirização crescerá 30% nos próximos 
quatro anos. Os negócios, motivados por clientes interessados em reduzir seus custos, saltarão 
dos US$ 819 bilhões contabilizados no ano passado para US$ 1,06 trilhão em 2012.  
 
Os analistas calculam que, do mercado total de serviços de terceirização estimado para 2012, 
cerca de 13% estará relacionado à chamada terceirização "offshore", em que os serviços são 
prestados por companhias que estão fora do país de origem de seu cliente. Nos próximos três 
anos, esse negócio movimentará US$ 145 bilhões, o dobro do registrado no ano passado. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


