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A Tivit quer falar francês. O interesse repentino da empresa de tecnologia do grupo Votorantim 
em dominar a língua de Victor Hugo deve-se ao contrato de serviços de tecnologia que a 
companhia acaba de fechar com uma multinacional da área química. Por razões de 
confidencialidade, Luiz Mattar, presidente da Tivit, não dá detalhes sobre o contrato. Conforme 
apurou o Valor, trata-se de um acordo firmado com a Rhodia, maior companhia química 
francesa. A Tivit, apoiada por uma equipe de 40 profissionais no Brasil e um escritório 
montado em Paris, vai atender parte das operações de tecnologia da informação (TI) da 
empresa. Os serviços, em boa parte, estão atrelados ao suporte e à manutenção do sistema de 
gestão da SAP usado pela Rhodia, entre outros programas internos.  
 
O contrato, diz Mattar, é um exemplo do espaço que empresas brasileiras de TI têm buscado 
entre clientes internacionais, uma tendência que ganhou impulso com a crise econômica. Neste 
momento, a empresa disputa mais três concorrências fora do país. "A crise tem favorecido 
essa procura, notamos isso nos últimos seis meses." 
 
Empresas como a Tivit estão atrás da chamada terceirização "offshore", prática em que os 
serviços são prestados por fornecedores que estão fora do país de origem do cliente, um 
mercado dominado até agora pelos indianos. 
 
Em 2008, a exportação de serviços como suporte e desenvolvimento de sistemas adicionou R$ 
14 milhões aos resultados da Tivit. É pouco se comparado à receita total de R$ 967 milhões 
que a companhia registrou no período. Mas o potencial de crescimento, diz Mattar, tem tudo 
para fazer com que os contratos internacionais passem a pesar no faturamento.  
 
A Tivit tem hoje uma carteira de 300 clientes, dos quais 150 são multinacionais. A maior parte 
de seus serviços, no entanto, está restrita às operações que essas empresas têm no Brasil. 
"Hoje nós vendemos serviços offshore para menos de 10% dos nossos clientes", comenta 
Mattar. "Expandir os contratos dessa base para fora do país é um movimento natural." 
 
Até janeiro, a meta de crescimento com contratos internacionais de terceirização era de 50%. 
"Pela movimentação, vamos superar essa taxa; devemos ficar bem acima dos R$ 20 milhões." 
 
Depois de passar por sucessivas aquisições, a Tivit se transformou numa das maiores 
companhias de serviços de TI do país. Hoje, a empresa soma mais de 26 mil funcionários. A 
meta de crescimento para este ano, atualmente de 20% - a projeção original era de 40%, mas 
a taxa foi revista devido ao impacto da crise no mercado interno - deverá elevar o faturamento 
da companhia para cerca de R$ 1,1 bilhão. Cerca de 500 novos profissionais também devem 
engordar a folha de pagamento da empresa. "Reduzimos nossa expectativa porque também 
não estamos totalmente imunes aos efeitos da crise, mas ainda assim esse é um momento de 
oportunidade." 
 
A empresa fechou o primeiro trimestre com faturamento de R$ 255 milhões. No caixa, há R$ 
52 milhões disponíveis para investimentos. Parte desses recursos têm sido usados pela Tivit 
para financiar a abertura de filiais. Além do escritório recém aberto na Europa, a Tivit já conta 
com uma base nos Estados Unidos, de onde centraliza a exportação de serviços prestados a 
partir do Brasil para mais dez países da Américas.  
 
A rota internacional da companhia, diz Mattar, também passa por novas aquisições. "Nos 
últimos seis meses nós decidimos congelar os planos de aquisições porque precisávamos ver 
como o mercado iria reagir", comenta. "Chegou a hora de retomar esse movimento. Estamos 
com três empresas em processo avançado de negociação." 
 
O empenho das empresas brasileiras de TI em atacar o mercado internacional está baseado 
em fatores como o equilíbrio financeiro e a condição econômica relativamente positiva do 
Brasil frente a outros países. O fator "câmbio", que durante muito tempo prejudicou a 
competitividade dos fornecedores nacionais, também tem ajudado. Um estudo interno 



conduzido pela Tivit mostra que um serviço de TI que custaria US$ 100 nos Estados Unidos, 
sai por algo entre US$ 25 e US$ 30 no Brasil. "Na Índia, hoje, esse custo ficaria entre US$ 15 
e US$ 20", comenta Mattar. "Os indianos permanecem mais competitivos, mas a situação já 
foi melhor para eles. Nós estamos no jogo." 
 
Para Flávio Grynszpan, consultor e organizador do seminário Brasil Outsourcing - evento sobre 
terceirização que ocorrerá entre os dias 13 e 14, em São Paulo -, a competitividade brasileira 
não deve se apoiar no fator custo. "Temos vantagens geográficas, políticas e sociais, além de 
conhecimento para vender serviços diferenciados", afirma.  
 
No ano passado, o mercado brasileiro de offshore de TI movimentou cerca de US$ 2,3 bilhões. 
O país, segundo a empresa de pesquisas AT Kearney , já é o quinto principal destino de 
terceirização do setor no mundo. Em 2005, o país ocupava a décima posição no ranking global. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2, 3 e 4 maio. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 
 


