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O jovem indiano N. Chandrasekaran tinha 24 anos quando conseguiu passar no teste para uma 
vaga de trainee na indiana Tata Consultancy Services (TCS). Era um cargo modesto, para ser 
programador de software, mas nos idos de 1987, era tudo o que Chandra - como costuma ser 
chamado - precisava para mostrar o que havia aprendido nos bancos da escola. Com um título 
de mestre em Computação e outro de bacharel em Ciência Aplicada debaixo do braço, ambos 
obtidos em universidades indianas, Chandra era o retrato mais fiel da nova geração de 
especialistas em tecnologia que a Índia começava a cultivar com todo o zelo, para colher anos 
depois. E colheu. 
 
Há pelo menos uma década a Índia ocupa o lugar mais alto do pódio no bilionário mercado de 
exportações de TI. O jovem Chandra, não por acaso, seguiu o mesmo caminho. No próximo 
dia 6, após 22 anos de trabalho na empresa, ele assumirá o comando mundial da TCS, 
empresa que se transformou na maior exportadora de software e serviços da Índia e se 
converteu em símbolo principal da revolução tecnológica que tomou conta do país. Sob o 
comando do ex-programador de sistemas estarão nada menos que 143 mil profissionais 
espalhados por 42 países.  
 
Reservado e de poucas palavras, Chandra prefere não falar sobre seus planos como novo 
executivo-chefe da empresa. Até o mês que vem, ele ainda senta na cadeira de diretor global 
de operações da TCS. O executivo esteve em São Paulo nesta semana, para visitar as 
operações da TCS em Barueri. 
 
O Brasil, diz Chandra, será vital no caminho traçado pela TCS para se consolidar entre 
lideranças mundiais de software, lista que inclui companhias como as americanas Accenture, 
HP (que adquiriu a EDS) e IBM, além das próprias concorrentes indianas. Pesa ainda a 
competição com companhias locais, como Tivit, CPM Braxis, Politec e Stefanini. 
 
"Estamos expandindo nossas operações, olhando para mercados além dos Estados Unidos", diz 
Chandra. "Seremos cada vez mais fortes na América Latina, principalmente no Brasil e no 
México, países que têm apresentado um crescimento mais acelerado." 
 
Como diretor de operações, Chandra foi a figura responsável pela formulação da estratégia 
global da TCS nos últimos anos. O resultado de suas ações aparecem no balanço financeiro da 
companhia. Em 2006, quando a TCS faturou US$ 2,9 bilhões, 60% dessa receita saiu dos EUA. 
De lá para cá, o faturamento da companhia mais que dobrou, atingindo US$ 6,5 bilhões em 
março - quando encerrou o ano fiscal 2009 -, mas a fatia dos EUA encolheu para 55%. 
 
A crise econômica, diz Chandra, fez estragos e influenciou nestes números, mas o futuro da 
companhia, segundo o executivo, passa por uma operação mais descentralizada. "Alguns 
setores ainda estão sentindo os efeitos da crise, como o de varejo, de tecnologia e de 
telecomunicações, mas as compras estão voltando ao ritmo normal." 
 
Os solavancos econômicos trouxeram mais cautela para as metas da TCS, mas ainda assim, a 
companhia trabalha com números que impressionam. Neste ano, sob o comando de Chandra, 
a companhia vai contratar 25 mil profissionais, dos quais 90% deverão ser recrutados na 
Índia. No ano passado, 35 mil pessoas engordaram a folha de pagamento da empresa.  
 
No Brasil desde 2003, a TCS soma hoje 1,3 mil funcionários no país, mas neste ano a 
subsidiária vai contratar mais 700 profissionais. "Quando decidimos que viríamos para o Brasil, 
analistas chegaram a nos questionar sobre a real importância da América Latina para nós", diz 
Chandra. "Disseram que, se nosso objetivo fosse faturar mais US$ 100 milhões, podíamos 
conseguir isso nos Estados Unidos, mas demonstramos que se tratava de muito mais do que 
isso. O Brasil hoje é uma peça muito importante em nossa estratégia de competição global." 
 
A mão de obra brasileira, prossegue Chandra, é de alta qualidade e o país já conta com muitos 
especialistas em sistemas específicos, usados por grandes empresas. A paridade de fuso-



horário do país com os EUA é outra vantagem frente aos centros de TI localizados na Índia, diz 
ele. "O Brasil está no jogo da exportação global de software, disso não há dúvida, a questão é 
saber qual será seu fôlego nessa disputa." 
 
Mais do que explorar o Brasil como parte de sua plataforma global para oferta de serviços, a 
TCS está de olho no mercado interno do país. No ano passado, o PIB brasileiro de tecnologia 
atingiu US$ 28,6 bilhões. Desse total, 35% está atrelado à prestação de serviços contratados 
por multinacionais da indústria pesada, finanças, telecomunicações e governo. A exportação de 
software e serviços a partir do Brasil atingiu R$ 2,3 bilhões em 2008, dos quais 
aproximadamente R$ 1,8 bilhão veio de contratos fechados com os EUA. 
 
Ambicioso, Chandra diz que vê um futuro promissor para o mercado de TI no Brasil e em toda 
a América Latina. "Hoje essa região responde por 4% dos nossos negócios", diz ele. "Quem 
sabe essa fatia não venha a subir para 10%?" 
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