
A R C O Stefanini espe
ra anunciar, nos pró
ximos dias, as du
as nomeações mais 
importantes de sua 
carreira de empresá
rio. Trata-se dos dois 

executivos que vão chefiar as operações 
de sua companhia, a Stefanini IT Solu
tions, no Brasil e na América Latina. A du
pla completará o time de quatro presiden
tes responsáveis pelas quatro áreas geo
gráficas do grupo (as outras são Estados 
Unidos e Europa). Livre das preocupações 
rotineiras, Stefanini poderá se dedicar in
tegralmente à tarefa que mais aprecia, co
mo CEO do mais internacionalizado gru
po de tecnologia do Brasil: comprar em
presas e ampliar as operações no exterior. 

Com atividades em 28 países, e em 32 
idiomas, a Stefanini foi a primeira empre
sa de TI a integrar o ranking das dez em
presas mais internacionalizadas do País, 
organizada pela Fundação Dom Cabral. 
Estreou na última edição da lista logo na 
segunda posição, atrás apenas da JBS 
Friboi. E chegou lá de um modo impres
sionante. No levantamento do ano passa
do, ainda estava em 17° lugar. A arranca
da deveu-se a três aquisições realizadas 
na virada de 2010 para 2011, quando pas
saram a integrar o grupo as norte-ameri
canas Tech Team e CXI , e a colombiana 
Informática & Tecnologia. Só a primeira 
tem 2,2 mi l funcionários. 

Até 2013, a companhia pretende apli
car entre 100 milhões e 120 milhões de 
dólares em aquisições e na ampliação 

das operações. Um montante nada des
prezível em um setor que não exige in 
vestimentos tão pesados em infraestru-
tura física. Hoje, 5,5 mi l dos 14 mi l fun
cionários da companhia trabalham fo
ra do Brasil e 44% do faturamento, que 
neste ano deverá at ingir 1,3 bilhão de 
reais, virá das atividades no exterior. 

A l é m de comandar a e x p a n s ã o , o em
presário terá de se preocupar com a con
solidação do grupo, ou, como ele mesmo 
define, em "levar o DNA da empresa" a to
das as unidades de negócios. Entre os tra
ços dessa cultura corporativa, os que mais 
saltam aos olhos são a audácia com que 
compra briga com concorrentes estran
geiros, entre eles os temidos indianos, e 
a velocidade do crescimento, tanto em 
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operações com em faturamento, que pas
sa ao largo das turbulências da economia. 

Fundada em 1987, a Stefanini espe
rou até 2008 para ver a receita superar 
500 milhões de reais. Mesmo a par t i r 
daí, sustentou o r i tmo de crescimento 
na casa dos dois dígitos. No ano passa
do, ultrapassou a barre ira de 1 bilhão 
de reais e agora, em 2011, a entrada de 
recursos deverá subir quase 30%. 

"Temos uma visão de longo prazo, em 
que as crises são apenas idas e vindas, às 
quais estamos mais do que acostumados 
após tantos anos no mercado brasileiro. 
As aquisições são pensadas em um ho
rizonte de cinco anos", explica o empre
sário. "Enxergamos sempre o copo meio 
cheio e temos um modelo de agilidade e 
flexibilidade que nos torna diferentes. Te
mos uma oferta multicultural, enquanto 
os indianos, por exemplo, têm dificuldade 
de se adaptar às exigências dos clientes." 

Stefanini apostou em um conceito co
nhecido como nearshore, que consiste 
em oferecer serviços de TI a preços tão 
competit ivos quanto os cobrados nas 
operações offshore (uma terceirização 
realizada a part ir de outros continentes, 
como fazem os call centers indianos que 
atendem a americanos e europeus), mas 
a distâncias menores, em geral dentro do 
mesmo fuso horário. Um bom exemplo é 
o centro de serviços de Bucareste, na Ro
mênia, de onde a Stefanini Tech Team 
atende a clientes em toda a Europa. 

Segundo Stefanini, as perspectivas 
de baixo crescimento na Europa e nos 
EUA, os dois principais mercados exter
nos da companhia, representam um de
safio, mas abrem novas chances de ga
nhar participação local. "Com o merca-

do mais instável, é difícil avaliar se os ati
vos são bons. Ou seja, comprar empresas 
ficou mais barato, mas a perspectiva de 
retorno do investimento é menor." 

A estratégia de aquisições, prossegue o 
empresário, deverá seguir uma regra sim
ples: no Brasil, o foco é encontrar empresas 
não diretamente concorrentes, desde que 
possam complementar a oferta de serviços. 
No exterior, os alvos são companhias com 
atividades semelhantes, que permitam ga
nhar musculatura em cada região. No ca
so da Tech Team, que possui operações 
em dezenas de países, a compra permitiu à 
Stefanini fincar o pé no cobiçado mercado 
chinês. Além de atender aos clientes brasi
leiros com operações por lá, a empresa vai 
atender às contas herdadas da Tech Team, 
entre elas as de montadoras norte-ameri
canas que atuam no gigante asiático. Para 
tanto, a estrutura terá de ser ampliada dos 
atuais cem para até mi l funcionários, em 
um horizonte de dois a três anos. 

O desafio de aumentar os quadros, nu
ma área que exige mão de obra qualif i
cada, é grande em todo o mundo e ainda 
pior no Brasil. Para lidar com o problema, 
a Stefanini fechou parcerias com univer
sidades e tem oferecido cursos aos funcio
nários. A falta de profissionais no País di
ficulta a possibilidade de enviar brasileiros 
para as operações internacionais, o que fa
cil itaria a integração do grupo. "O pro
cesso de aculturamento tem sido feito aos 
poucos. Organizamos eventos para tra
zer os executivos do exterior para cá e fa
zemos reuniões por telefone ou videocon
ferência", diz Stefanini. Um recém-criado 
programa de trainee global deverá contri
buir para que a nova geração de executivos 
da companhia seja capaz de reduzir as di
ferenças no modo de trabalho das filiais. 

Outro obstáculo que a trajetória ascen
dente cedo ou tarde irá impor à Stefanini 
diz respeito ao acesso a fontes de financia
mento. Por enquanto, o grupo tem conse
guido obter de bancos estrangeiros os re
cursos necessários para os investimentos. 
Mas a abertura de capital consta nos pla
nos de médio prazo. Inicialmente, a pre
visão era estrear na Bolsa em 2008, mas 
a eclosão da crise nos EUA forçou o adia
mento da operação. Com a estrutura or
ganizacional já preparada para o ingres
so no mercado, o grupo aguarda apenas o 
momento ideal para tentar obter dos in 
vestidores um reconhecimento que é cada 
vez mais patente ao redor do mundo. • A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 674, p. 64-65, 30 nov. 2011. 




