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Se o Brasil transformou a Índia em tema de novela, os indianos decidiram testar a vocação do 
Brasil como extensão de seus negócios de exportação de tecnologia da informação (TI). A 
Infosys, segunda maior companhia de serviços de tecnologia da Índia, prepara-se para 
desembarcar no país. A empresa, conforme apurou o Valor, acerta os últimos detalhes para 
abrir as portas da subsidiária. O início das operações deve ocorrer de forma direta, sem a 
aquisição de uma empresa local.  
 
A informação foi confirmada por Humberto Andrade, executivo brasileiro que vive em Boston 
(EUA) e que é responsável pelo desenvolvimento de estratégias de terceirização da Infosys no 
mercado americano. "Ainda não posso dar detalhes [sobre a iniciativa], apenas dizer que 
temos trabalhado em planos para a América Latina."  
 
Andrade, que trabalha para a Infosys há cerca de quatro anos, foi alçado à liderança da área 
de novos negócios para a América Latina há cerca de um ano. Até agora, o único país da 
região em que a Infosys tem operação local é o México, subsidiária que recebeu investimentos 
de 60 milhões de pesos mexicanos no ano passado e que atualmente conta com 
aproximadamente 500 funcionários.  
 
A Infosys chega ao Brasil no rastro de uma série de companhias indianas que passaram a 
encarar o país como base estratégica para centralizar a venda de seus serviços para a América 
Latina. No mês passado, a HCL Technologies, companhia com faturamento anual de US$ 2,5 
bilhões, anunciou o início de suas operações locais. Antes dela vieram a Tata Consultancy 
Services (TCS), a Satyam e a Wipro. Além da vantagem geográfica do país - que tem boa 
parte de seu fuso horário alinhado aos Estados Unidos, o maior comprador de tecnologia do 
mundo - pesa na conta o fato de o Brasil movimentar metade do mercado latino de serviços de 
informática.  
 
A história da Infosys é um bom retrato da revolução tecnológica que tomou conta da Índia nos 
últimos 30 anos e transformou o país no maior exportador mundial de serviços de TI. A 
empresa foi fundada em 1981 por sete amigos que, à época, tinham em suas mãos a bagatela 
de US$ 250.  
 
Passadas duas décadas, a Infosys conseguiu se firmar como uma exportadora de serviços de 
suporte e desenvolvimento de sistemas, o que lhe rendia uma receita anual de 
aproximadamente US$ 500 milhões. Mas o grande salto viria nos anos seguintes. Em 2006, 
quando já faturava mais de US$ 2 bilhões, a Infosys foi a primeira companhia de tecnologia da 
Índia a abrir seu capital na bolsa eletrônica Nasdaq.  
 
Hoje, a companhia tem faturamento superior a US$ 4,6 bilhões e mais de 103 mil funcionários, 
dos quais 28 mil foram contratados no ano fiscal mais recente, encerrado em 31 de março. Em 
sua carteira de clientes estão mais de 2 mil companhias de grande porte. A empresa tem mais 
de 50 escritórios pelo mundo, incluindo países como China, Austrália, República Tcheca, 
Polônia, Inglaterra, Canadá e Japão. Em recente conferência realizada para divulgar os 
resultados da empresa, Kris Gopalakrishnan, presidente mundial da Infosys, afirmou que a 
companhia prevê contratar mais 18 mil pessoas até março de 2010.  
 
A chegada da companhia ao Brasil acontece em um momento em que empresas nacionais 
como Tivit, Stefanini e Politec expandem suas operações para se manter na briga pelo 
mercado de prestação de serviços de TI. Companhias como IBM e EDS (adquirida pela 
Hewlett-Packard) também estão há décadas no país. No alvo dessas empresas está o PIB 
brasileiro de tecnologia, que em 2008 atingiu US$ 28,6 bilhões. Desse total, 35% está atrelado 
à prestação de serviços. Nos últimos anos, o Brasil também tem chamado atenção como 
exportador de mão de obra especializada. No ano passado, calcula a empresa de pesquisas 
IDC, o faturamento com a venda de serviços para outros países atingiu R$ 2,3 bilhões, dos 
quais aproximadamente R$ 1,8 bilhão saiu dos EUA.  
 



"A chegada de outros fornecedores é um caminho natural, o mercado fica cada vez mais 
internacionalizado", diz Cesar Castelli, presidente da Tata Consultancy Services no Brasil 
(TCS). "Se a empresa não estiver aqui, fica difícil para ela competir."  
 
A TCS, maior rival da Infosys e atual líder indiana do mercado de serviços de TI, está no país 
há seis anos. Com 1,2 mil funcionários no país - são mais de 140 mil no mundo - a TCS acaba 
de conquistar a décima colocação no Brasil entre as maiores empresas exportadoras de 
serviços de TI, na categoria fornecedores, segundo ranking da IDC. "A empresa que chegar 
agora ao Brasil passará por um ciclo de aprendizagem que nós já vivemos", comenta Castelli. 
"Mas há mercado para todo mundo."  
 
A indiana HCL, que acabou de ingressar no país, quer crescer por meio de aquisições. Ideval 
Munhoz, presidente da empresa no Brasil, afirma que a companhia vai às compras até o fim do 
ano. "O crescimento mundial da HCL está baseado em aquisições. Vamos seguir esse 
caminho."  
 
Mais que uma resposta à queda global dos orçamentos de TI, impactados pela crise financeira, 
a aposta no mercado brasileiro também pode ser uma saída estratégica para as empresas 
indianas, que tiveram a imagem fustigada pelo escândalo financeiro da Satyam, companhia 
que protagonizou a maior fraude empresarial já identificada na Índia.  
 
"O Brasil só tem a ganhar com esses investimentos. O mercado interno fica mais competitivo e 
o país amplia a sua visibilidade internacional", comenta Munhoz, que antes da HCL trouxe a 
Satyam ao Brasil em 2007. "Não há o que temer, que venham os indianos." 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 maio 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


