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O Brasil tem a oportunidade de se tornar em alguns anos o que a Índia representa hoje na 
área de tecnologia de informação. Para que isso aconteça, será preciso aumentar os 
investimentos na formação de profissionais em todos os níveis, de universitários a CIOs (Chief 
Information Officers). Tendo em vista esse cenário promissor para o qual as empresas locais 
começam a despertar, a holandesa ITPreneurs, uma das mais respeitadas companhias globais 
de treinamento sobre as melhores práticas de TI, começa no próximo mês a ter sua base de 
operação no país. 
 
Em todo o mundo, o mercado de educação na área de TI é bastante movimenta cerca de US$ 
150 bilhões anualmente, segundo Sukhbir Jasuja, CEO da ITPreneurs. Ele esteve esta semana 
em São Paulo para inaugurar o escritório. "O Brasil faz parte dos nossos planos de longo 
prazo. Acreditamos que esse segmento vai crescer muito, pois ele é crucial para sustentar os 
avanços na economia", diz. 
 
O bom gerenciamento da área de TI, segundo Jasuja, ajuda as organizações a reduzir custos e 
a obterem ganhos consideráveis em produtividade. "O treinamento precisa começar pelos 
executivos. Se o CIO não se atualiza e aprende os processos, não consegue investir 
estrategicamente no ensino da equipe", afirma o CEO. 
 
O grande expertise da companhia é um conjunto de treinamentos desenvolvidos para 
executivos que estão adotando sistemas dentro das melhores práticas na área de TI como o 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Control Objectives for Information and 
Related Technology (COBIT) e ISO/IEC 20000. "Atuamos fortemente na área de governança 
em tecnologia", diz Jasuja.  
 
A ITPreneurs foi criada em 2001 e vem dobrando de tamanho anualmente desde 2003. O 
faturamento no ano passado foi da ordem de US$ 18 milhões, diz o CEO, que é cofundador da 
companhia. Jasuja se formou em engenharia pela Universidade de Deli, na Índia e fez o MBA 
na Universidade Erasmus, na Holanda. Antes de abrir o próprio negócio, trabalhou na Procter & 
Gamble, onde ocupou vários postos de gestão na área de TI. Entre suas realizações está a 
implementação da ITIL na P&G.  
 
"Como atuamos no ensino de tecnologia, temos uma grande preocupação com a inovação nas 
nossas próprias ferramentas de trabalho, que incluem programas de e-learning, base de dados 
entre outras", afirma Jasuja. A companhia tem poucos funcionários, cerca de 150 apenas. Isso 
acontece porque boa parte de sua atuação pelo mundo se dá por meio de empresas parceiras 
e de instrutores certificados. "Nossas soluções de cursos foram aplicadas em 45 países e são 
encontradas em seis línguas. No Brasil, ofereceremos tudo em português", diz o CEO. 
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