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TI no Brasil
que impulsionaram o mercado no Oriente

SATÉLITE

TomTom diz que sua unidade
de mapas não está à venda
A companhia holandesa de navegação por satélite TomTom, que
enfrenta como rivais a Nokia e o Google, não planeja vender sua unidade
de mapeamento, negando informação de mercado que poderia considerar
a transação. O membro do comitê executivo da TomTom, Taco Titulaer,
afirmou que sua divisão de mapeamento, conhecida anteriormente como
Tele Atlas, e parte dos ativos de conteúdo da TomTom, não estão à venda.
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Andre Penner

desenvolvimento de negócios
internacionais da associação,
que os indianos esperam operar
25% das empresas de service
desk, mas não necessariamente
na India. “Ela foi clara em dizer:
estamos orientando nossas em-
presas a não depositarem todos
os ovos na mesma cesta”,
aponta Blagevitch.

Do ponto de vista tributário,
o executivo afirma que o Brasil
trabalha com cerca de 35% de
impostos sobre a operação de
TI, enquanto na Índia esse va-
lor gira em torno dos 30%. No
entanto, a carga tributária pa-
rece compensar. “O serviço
brasileiro é superior. Grande

parte dos clientes internacio-
nais já pagam a diferença mes-
mo com subsídio indiano.”

Prova disto são os resultados
práticos da empresa. Antes do
início das atividades da Asyst In-
ternational em um determinado
cliente, o suporte técnico da em-
presa atendia a quatro chamadas
de usuários por mês. Com a atua-
ção da companhia, o número de
chamadas por usuário se reduziu
para uma a cada dois meses. “No
nosso negócio, o melhor atendi-
mento é o que nunca ocorreu.
Nós queremos ser bons enge-
nheiros de tecnologia e não bons
bombeiros para momentos de
crise”, lembra Perla. ■

Crescimento

A Wipro, especializada em
terceirização na área de TI,
tem apostado no crescimento no
mercado brasileiro. No entanto,
de acordo com Fabio Bittencourt
Daniel, vice-presidente para
América Latina, os planos de
ampliação de negócios na região
não estão ligados a uma possível
diminuição de incentivos fiscais
na Índia. Desde de 2006 no país,
a empresa pretende abrir mais
um centro de desenvolvimento
de software este ano,
desta vez em São Paulo.
Há um ano e meio a companhia
abriu um centro em Curitiba,
com 500 funcionários, e está
contratando mais 140 para
a unidade da capital paulista.
“Já estamos no mercado de
varejo e consumo, agora
queremos ampliar para o setor
financeiro e de manufatura”,
afirma Daniel. No trimestre
finalizado em dezembro de 2010,
a Wipro teve receita de US$ 1,75
bilhão, crescimento de 12% em
relação ao mesmo período
do ano passado. Carolina Pereira

Empresa indiana de
tecnologia expande no Brasil

País asiático perde
prestígio internacional
A retomada dos impostos no
mercado indiano ainda é assunto
pouco conhecido no Brasil

Para as empresas brasileiras de
tecnologia, a maior dúvida fica
por conta da velocidade desta re-
tomada dos impostos na Índia.
“Seguramente não farão isso de
uma hora para outra, pois as em-
presas de tecnologia represen-
tam 10% da economia do país”,
aponta Antonio Gil, presidente da
Associação Brasileira de Empre-
sas de Tecnologia da Informação
e Comunicação (Brasscom). “Es-
ses impostos devem ser reaplica-
dos ao mercado aos poucos.”

No entanto, o reflexo do fim
dos benefícios começam a ser
percebidos no país. “Temos,
continuamente, recebido em-
presas da Índia com interesses
no Brasil”, comenta Gil. Um dos
motivos que desperta este inte-
resse é o destaque do Brasil em
certos serviços, como bancários
e governamentais. “Somos ex-
tremamente desenvolvidos em
alguns setores e por isso é inevi-
tável olhar para o Brasil como
um potencial mercado a se des-
envolver dentro desse contexto
na Índia”, aponta Gil.

As opções indianas de atendi-
mento já não têm o mesmo pres-
tígio internacional. Não raro,
produtos são anunciados em
panfletos e outdoors pelo mundo

com ressalvas de rodapé, anun-
ciando que as equipes de suporte
técnico não estão localizadas na
Índia. “Existe uma espécie de
cansaço da prestação de serviço
indiana”, sinaliza Luiz Couto,
presidente da HDI Brasil, associa-
ção que reúne empresas do setor.
“Temos muitas vantagens devido
ao fuso horário”, avalia . “É natu-
ral que, com o encarecimento do
serviço indiano, nosso produto
passe a ser mais atrativo”.

Expansão
Segundo prévia do levantamento
a ser divulgado em abril pelo
HDIBrasil, o setor de atendimet-
no e suporte técnico avança 25%
contra um crescimento de 14%
no mercado de TI. O efeito do fim
dos subsídios na Índia não foi cal-
culado pelas empresas do setor.
“Como a velocidade da retomada
dos impostos ainda não foi defi-
nida, as empresas estão preferin-
do não desenhar nenhuma ex-
pectativa agressiva, já conside-
rando esse cenário”, sinaliza
Thiago de Marco, diretor execu-
tivo da instituição. Até hoje, a
competição com as indianas tem
mantido o ganho das empresas
sob pressão. “A concorrência
tanto nacional como global tem
feito as empresas nacionais dimi-
nuir muito os preços finais e as-
sim achatam as suas margens”,
lembra de Marco. ■ B.L.

“Temos
constantemente
recebido empresas da
Índia com interesses
em investir no Brasil

Antonio Gil,
Presidente da Brasscom

AVIAÇÃO

Embraer faz acordo para financiamento de
aviões na China e outros países asiáticos
A Embraer assinou um memorando de entendimento com uma subsidiária
do Agricultural Bank of China para financiamento e leasing de aviões na
China e outros países, ampliando uma série de acordos da empresa no
país asiático. O acordo foi firmado com o ABC Financial Leasing e pode
atingir US$ 1,5 bilhão nos próximos cinco anos. Segundo a fabricante,
o foco são os mercados de aviação regional, executiva e agrícola na China.

Paulo Fridman/Bloomberg

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  25, 26 e 27 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 29.
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